Regeling passage motorfietsen
1. Doel van de regeling
Deze regeling geeft aan hoe met de passage van motorfietsen bij de N.V.
Westerscheldetunnel wordt omgegaan. De regeling vloeit voort uit artikel 6, lid 1 van
de Algemene Voorwaarden Westerscheldetunnel.

2. Definities
Onder het begrip Motorfiets wordt verstaan ‘elk tweewielig voertuig met of zonder
zijspanwagen, waarvan de maximumsnelheid hoger is dan 45 km/u en waarvan de
cilinderinhoud groter is dan 50 cm3’. In de toepassing bij de N.V.
Westerscheldetunnel geldt deze definitie eveneens al dan niet in combinatie met een
aanhangwagen.
In tegenstelling of deels in tegenstelling tot de definities in de Wegenverkeerswet
worden onder het begrip Motorfiets bij de N.V. Westerscheldetunnel tevens een
‘trike’ en een ‘quad’ verstaan.
Onder de m-tag wordt verstaan ‘een speciaal uitgegeven betaalmiddel voor de
passage met een Motorfiets zoals omschreven in artikel 6 van deze regeling’.

3. Voorwaarden
De Motorfiets dient te passeren via een kassalaan en daar af te rekenen bij de
tolgaarder. Het gebruik van andere dan kassalanen is voor Motorfietsen niet
toegestaan.

4. Tariefstelling en betaalwijze
Voor de passage met een Motorfiets onder de onder punt 3. geformuleerde
voorwaarde geldt een gereduceerd tarief (categorie 5).
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Het tarief voor de passage met een Motorfiets is niet afhankelijk van de wijze van
betaling. Uitsluitend indien in een kassalaan betaald wordt bij de tolgaarder met één
van de in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden Westerscheldetunnel genoemde
betaalmiddelen, heeft de passant met een Motorfiets recht op het gereduceerde
tarief. In alle andere gevallen bestaat er geen recht op een gereduceerd tarief en
derhalve geen recht op restitutie.

5. t-tag
Door Movenience B.V. worden en zijn t-tags uitgegeven, waarmee de betaling van
het verschuldigde tarief geautomatiseerd kan worden voldaan. Als gevolg van de
onder punt 3. geformuleerde voorwaarde kan geen gebruik meer gemaakt worden
van de ‘snelle’ passage met de t-tag, maar blijft het wel mogelijk om het
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betaalcomfort van de t-tag te benutten. Daarvoor dient de passant op een Motorfiets
in een kassalaan de t-tag uit te laten lezen door de tolgaarder, waardoor deze
passages ook meetellen voor de veelgebruikerskorting.

6. m-tag
Met ingang van 1 juli 2012 geeft Movenience B.V. speciaal voor de passages met
een Motorfiets een m-tag uit. Deze kaart werkt op dezelfde wijze als een t-tag en
moet bij de passage aan de kassa worden uitgelezen door de tolgaarder. Indien de
klant reeds over een t-tag beschikt, zal de m-tag hetzelfde klantnummer krijgen. De
passages met de m-tag tellen ook mee voor de veelgebruikerskorting.
De m-tag is alleen geldig in combinatie met de passage met een Motorfiets en wordt
door de N.V. Westerscheldetunnel niet geaccepteerd in combinatie met de passage
met een ander motorvoertuig dan een Motorfiets.

7. Aansprakelijkheid
De N.V. Westerscheldetunnel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van
handelen in strijd met de in deze Regeling opgenomen voorwaarden.
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