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Eenvoudig en handig!

Uw
lading online aangeven:
waarom, hoe?

Hoe krijgt u toegang tot VELI?
Beschikbaar in 4 talen, VELI is toegankelijk vanaf een computer of tablet
op de site www.vnf.frof http://www.vnf.fr/veli/Login.html
U kunt de app VELI Mobile voor smartphones downloaden in de Apple store en Play
store.

Hoe maakt u een account aan op VELI?
Heeft u al eens op het VNF-netwerk genavigeerd?
Klik in VELI op "Ik ben klant van VNF" en houd een VNF-factuur bij de hand met daarop uw klantnummer, het
bedrag en de datum van een factuur. Met deze 3 verplichte gegevens kunt u direct na het aanmaken van uw
wachtwoord uw account openen.
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Navigeert u voor het eerst op het VNF-netwerk?
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Maak uw account op VELI aan door op de knop "Ik ben een nieuwe klant" te klikken.
(Ik heb nog nooit op het netwerk onder het beheer van VNF genavigeerd).

VNF VERGEZELT U
U komt vervolgens bij de velden die u moet invullen om
uw account aan te maken.

Heeft u problemen met
VELI?
Bel de infolijn op

Sinds 1 januari 2019 moet u als (Franse of buitenlandse)
binnenvaartervoerder die actief is op het netwerk onder het
beheer van Voies Navigables de France (VNF) uw lading
aangeven via de digitale tool van VELI* zodra uw reis in het
Seine-Scheldegebied begint of eindigt.

+33.323.057.380

(in het blauw)

maandagen, dinsdagen,
donderdagen en
vrijdagen van 10 tot 12
en van 14 tot 16 uur
of stuur een e-mail naar

Maak uw account van te voren aan.
24 uur (werkdagen) nadat u het heeft aangemaakt wordt uw
account geactiveerd.

cgn@vnf.fr
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* Voor industriële bedrijven is het ook mogelijk om gebruik te maken
van Webservice.
Wist u? VELI reeds wordt gebruikt door meer dan de helft van de
binnenschippers die actief zijn op het Franse waterwegennet.

Uwlading online aangeven: waarom, hoe?
Waarom?
Uw voordelen:

Uw reis gemakkelijker en sneller aangeven:
● Alle gegevens die gekoppeld zijn aan het bedrijf of schip zijnalvast ingevuld.
● U kunt vast een schatting maken hoeveel tol u aan VNF moet betalen hoeveel broeikasgas u in
verband met uw reis uitstoot.
● Minder adminstratieve lasten dankzij online aangifte van de lading.
● VELI biedt u een nauwkeuriger inzicht in het binnenvaartverkeer op het Franse netwerk om:
○ een eerlijke behandeling van binnenvaartvervoerders te garanderen, met name wat betreft de betaling van
voorschotten voor het gebruik van de binnenwateren.
○ het juiste niveau investeringen en netwerkexploitatiemiddelen te bepalen in overeenstemming met de reële behoeften.
○ betrouwbare gegevens te verkrijgen om de waterwegen te beschermen en te bevorderen bij externe
gesprekspartners.
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Wat moet u op VELI invullen?

Nieuw in te vullen velden
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NAAM VAN DE LADER
(BEGUNSTIGDE VAN HET TRANSPORT)

LEGE VAARTEN

Met deze gegevens kan VNF zijn binnenvaartklanten beter leren kennen.
Ze zijn belangrijk om de aantrekkelijkheid van de rivier voor de industrie
te ontwikkelen.
In ieder geval zijn de verzamelde gegevens vertrouwelijk en in hoge mate
beschermd: ze kunnen enkel worden gebruikt door VNF, voor toezicht
op steunmaatregelen en voor statistische doeleinden, en door bepaalde
havens voor de berekening van een korting op de domijnheffing voor
gebruikers van de waterweg.

Als VNF weet wat uw routes zijn, kunnen we ons serviceaanbod
aanpassen aan de behoeften van het vak.
De aangifte van de lege vaart is en zal niet vergezeld van een tolfactuur
voor vrachtvervoer.

Vink het vakje
"lege vaart" aan.

Naam van de lader
hier in te vullen

Niet-nakoming van deze verplichting leidt tot sancties:
● Sinds 1 januari 2019 staat een papieren aangifte gelijk aan geen aangifte.
● Een aanmaning wordt u per post toegestuurd en, tenzij er een dwingende reden is, wordt de tol die aan u wordt
belast met een boete van 50 % verhoogd.
● Na de eerste aanmaning wordt de tol voor de volgende trajecten die niet via VELI worden aangegeven,
automatisch met 50 % verhoogd.

