
 

UW BADGE

INSTALLATIE EN GEBRUIK 

VOLG DEZE WEGWIJZER 

- 
m

ei
 2

01
4 

- 
D

IR
C

O
M

 A
R

EA
 -

 A
R

EA
 R

C
S 

LY
O

N
 B

 7
02

 0
27

 8
71

 -
 F

ot
o’

s:
 G

et
ty

 im
ag

es
 -

 N
ie

t o
p 

de
 o

pe
nb

ar
e 

w
eg

 g
oo

ie
n

>  Houd voor een optimale levensduur van de batterij de badge uit de 
buurt van mobiele telefoons, afstandsbedieningen e.d. (alle apparaten 
die golven uitzenden).

>  De aanwezigheid van verschillende badges in één voertuig  kan leiden 
tot een slechte werking van het systeem (bijv. meerdere registraties 
van hetzelfde traject of de geregistreerde badge aan de uitgang is 
niet dezelfde als de geregistreerde badge aan de toegang, met als 
gevolg een blokkade van de badge aan de tolpoort).

Gooi de zilverkleurige verpakking niet weg: het is een beschermhoes. Bewaar 
deze zorgvuldig om er uw badge in op te bergen als u hem niet gebruikt. Wenst 
u de badge bijvoorbeeld een keer niet te gebruiken op de snelweg, steek hem 
dan in de hoes zodat hij aan de tolpoort niet wordt geregistreerd. 

WAAR KUNT U TERECHT MET UW VRAGEN?

>  Richt u zich in geval van problemen met het aanbrengen of gebruiken 
van uw badge of voor de bestelling van een nieuwe houder tot onze 
medewerkers bij onze klantenbalies. Zij helpen u graag op de 
volgende tijdstippen:

Annecy Centre • Bron
van maandag t/m vrijdag van 7.30 u tot 19.30 u,

gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen

Rustplaats L’Isle-d’Abeau Sud • Chambéry Nord • Crolles 
• St-Martin-Bellevue • Voreppe 

van maandag t/m zaterdag van 7.30 u tot 19.30 u,
gesloten op zon- en feestdagen

>  U kunt ook contact met ons opnemen via het nummer 
+33 (0)4 72 35 32 03

>  Of via internet: area-enligne.fr 

HOE BEVESTIGT U UW BADGE?

>  Uw badge dient verplicht bevestigd te worden 
met behulp van de zelfklevende houder, 
hetzij naast de binnenspiegel, hetzij tegen de 
voorruit van uw voertuig. Breng in geval van  
een warmtewerende voorruit de badge aan in het "pasjesvenster", 
een speciale zone die de constructeur hiervoor voorzien heeft 
(gearceerde zone rond de binnenspiegel). Neem in geval van vragen 
contact op met de medewerkers van AREA.

>  De badges kunnen beschadigd raken door schokken of vallen. Neem 
om dergelijke ongemakken te vermijden de badge zo weinig mogelijk 
in de hand en laat hem zoveel mogelijk in de houder tegen de voorruit 
zitten.

Uit veiligheidsoverwegingen is het raadzaam de badge alleen 
te hanteren als het voertuig stil staat.

2 3 1

area-enligne.fr
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BIJZONDERE GEVALLEN
1/  U neemt bij uitzondering een ticket bij het binnenrijden van de 

tolzone; u dient dat ticket bij het verlaten van de tolzone te 
overhandigen.

Gebruik bij het verlaten in geen geval een rijstrook die alleen met  
een  is aangeduid. Kies bij voorkeur een rijstrook met een 
tolbediende   . Bij onbemande tolpoorten: neem (via het intercom 
systeem) contact op met de hulpdienst.

2/  Bij het binnenrijden van de tolzone gebruikt u een rijstrook met 
een  en u rijdt bij het verlaten ervan op een rijstrook die niet 
met een  is aangeduid.

De tolbediende kan het werkelijke traject dat u op ons netwerk hebt 
afgelegd niet opnemen, omdat u niet in het bezit bent van een 
toegangticket. Om ervoor te zorgen dat zijn kassa aan het einde van 
zijn dienst klopt, past de tolbediende in dat geval de richtlijnen toe die 
bij AREA van toepassing zijn: bij gebrek aan een ticket waaruit blijkt waar 
u de tolzone bent binnengereden, voert hij "onbekende toegang" in; 
daardoor krijgt u volgens art. 17 van onze exploitatieregels de hoogste 
prijs te zien (code TLPC).

3/  U vervoert een lading op het dak van uw voertuig (fiets, 
skikoffer, e.d.) of u gebruikt een voertuig van categorie 2  
(voertuig met of zonder aanhangwagen met een totale hoogte 
tussen 2 en 3 meter en waarvan het MTG niet meer dan 3,5 ton 
bedraagt) of van categorie 5 (motor, motor met zijspan, trike):  
het gebruik van rijstroken aangeduid met een  en voorzien 
van een hoogtebegrenzer is verboden.

Gebruik de rijstroken aangeduid met een  
zonder hoogtebegrenzer.

Rijd nooit achteruit op een rijstrook aan de tolpoort;  gaat de 
slagboom niet omhoog, wacht dan tot iemand van de toldienst 
komt helpen.

Wenst u uw badge niet te gebruiken, haal deze dan achter de 
voorruit weg en berg hem op in de beschermhoes zodat hij niet 
wordt waargenomen door de teletol-antennes langs de rijstroken.

WAT TE DOEN BIJ VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW 
BADGE?

>  Breng AREA onmiddellijk op de hoogte door u bij een AREA 
klantenbalie te melden of door een e-mail te sturen naar het volgende 
adres:
serviceclientsarea@aprr.fr zodat het gebruik van de badge kan worden 
geblokkeerd.

>  Als u zich op een ander Frans snelwegennet bevindt, kunt u zich ook 
melden bij de dichtstbijzijnde klantenbalie, die dan direct contact op 
zal nemen met AREA. 

AAN DE TOLPOORT 
>  De teletolrijstroken zijn aangeduid met het 

pictogram ; de rijstroken met een hoogte-
begrenzer zijn uitsluitend voorbehouden aan 
personenwagens die minder dan 2 meter hoog 
zijn (categorie 1). Rijd met een gematigde 
snelheid tot aan de slagboom. Uw badge wordt 
waargenomen, het licht gaat over op groen en 
de slagboom gaat omhoog.

>  Neem voor een goede werking tussen uw voertuig en het voertuig 
voor u een minimumafstand van 4 meter in acht.

>  Een badge kan in verschillende voertuigen worden gebruikt (mits ze 
van de nodige houders voorzien zijn). U kunt de badge echter niet aan 
een tolpoort aan een ander voertuig doorgeven.

>  Verminder op een rijstrook met het logo   uw snelheid tot ten hoogste 
30 km/h om door de tolpoort te rijden: de slagboom gaat vanzelf 
omhoog zodra uw badge is waargenomen. Let op: het is absoluut 
noodzakelijk uw badge goed aan te brengen, in de houder die u aan 
de voorruit vastmaakt: zo wordt hij gemakkelijker waargenomen en kunt 
u veilig door de tolpoort rijden.
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