Informeert zijn klanten :

Ecovignet verplicht in sommige stedelijke gebieden in Frankrijk
In bepaalde stedelijke gebieden in Frankrijk moeten buitenlandse voertuigen
(motorfietsen, auto's en vrachtwagens) een Crit'Air Ecovignet hebben om er
te mogen rijden. Franse steden en gemeenten kunnen zelf een ‘milieuzone’
instellen, waarbinnen zo'n milieusticker noodzakelijk is.
Voorwaarden
Voertuigen die vóór 1-1-1997 voor de eerste keer zijn ingeschreven,
kunnen geen ecovignet krijgen en mogen dus niet rijden in de stedelijke
gebieden waar een milieuzone is ingesteld.





De milieusticker ('certificat qualité de l'air‘) bestaat uit 6 categorieën en
kleuren. Welke milieusticker u nodig hebt, hangt af van het jaar waarin
uw voertuig is geregistreerd, de energieklasse en de euronorm. Hoe
hoger de euronorm van uw voertuig, hoe milieuvriendelijker uw
voertuig is.
Het ecovignet heeft een onbeperkte geldigheid.
De volgende stedelijke gebieden in Frankrijk hebben al
een milieuzone ingesteld.
o In Parijs: op alle wegen binnen de ’périphérique‘ (de ringweg)
rond Parijs, is het ecovignet altijd verplicht. Op de ringweg zelf is
het ecovignet dus niet verplicht.
o In Lyon en Grenoble is het ecovignet enkel verplicht wanneer er
een luchtvervuilingsalarm ('alerte de pollution’) van kracht is.

Procedure
Om de milieusticker (Crit'air Ecovignet) aan te kunnen vragen, hebt u
gegevens nodig die op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig staan.
U kunt het ecovignet enkel online bestellen op www.certificatair.gouv.fr(externe website).


Klik op bovenstaande webpagina eerst op ‘Demander son certificat’,
vervolgens op ‘Votre véhicule est immatriculé dans un autre pays’.
U kunt de taal van de aanvraagprocedure rechtsboven ook
veranderen in Engels, Duits of Spaans.





Geef dan in de verschillende stappen alle info over het voertuig
waarvoor u een ecovignet wil.
Het ecovignet wordt verstuurd via de post.
Na de bestelling kan het tot 10 dagen duren voor u het ecovignet in de
bus krijgt.

U moet het ecovignet op een zichtbare plaats aanbrengen op de
voorruit van uw voertuig.

Bedrag
Het ecovignet kost 4,80 euro, verzendingkosten naar België inbegrepen.
Meer informatie
Op de website van de Franse dienst voor toerisme vindt u meer informatie
over het Franse ecovignet (in het Nederlands)
http://nl.france.fr/nl/tips/milieuzones-frankrijk-ecovignet-critair

