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 Westerscheldetunnel

Wat kost het?
De Westerscheldetunnel is een toltunnel en is verantwoorde-

lijk voor de daarbij behorende tarieven. Bij de tolpoorten aan 

de noordzijde worden de lengte en hoogte van uw voertuig 

automatisch gemeten. Dit is bepalend voor het tarief. 

Tarieven ongewijzigd
In 2013 gelden dezelfde tarieven als in 2012. Dit betekent dat 

zowel de standaardtarieven als de t-tag tarieven ongewijzigd 

blijven.

Veelgebruikerskorting
Abonnees die vaker dan 150 keer per jaar met hun t-tag  

door de Westerscheldetunnel rijden, krijgen een veelgebruikers-

korting. De korting bedraagt 20% ten opzichte van het t-tag  

tarief. 

i +

%

gratis

Voordelige t-tag tarieven voor abonnees
Rijdt u regelmatig door de Westerscheldetunnel? Dan is een 

t-tag wellicht iets voor u: een elektronisch apparaatje waar-

mee het verschuldigde tolgeld automatisch wordt afgeboekt. 

Vaste klanten kunnen met een t-tag zonder te stoppen door-

rijden bij de tolpoorten, 24 uur per dag. Bovendien geeft het 

een vaste korting op elke passage. Kiest u voor comfort en 

voordeel en heeft u interesse in een t-tag abonnement?  

Neem dan contact op met Movenience B.V. Dit bedrijf is een 

dochteronderneming van de N.V. Westerscheldetunnel en 

handelt betalingen met een t-tag of een m-card af. 

Speciaal tarief voor motorrijders
Voor motorrijders geldt het tarief van categorie 5.  

Alle motorrijders betalen € 2,50 bij de kassa. Omdat het 

detectiesysteem in het wegdek niet alle motoren herkent, 

zijn motorrijders, ook klanten met een t-tag of een m-card, 

vanwege de veiligheid verplicht om via de kassa te rijden! 

Vier tolvrije dagen!
Gratis naar de andere kant van de Westerschelde? Bijvoor-

beeld voor familiebezoek of een dagje winkelen in Terneuzen 

of Goes? Dat kan! In 2013 zijn er vier dagen waarop iedereen 

via de tunnel kan passeren zonder tol te betalen. Deze tolvrije 

dagen zijn: zaterdag 26 januari, zaterdag 30 maart,  

zaterdag 28 september en zaterdag 30 november.

Per dag maken gemiddeld 16.000 voertuigen  
gebruik van de Westerscheldetunnel

1

2

3

4

5

Categorie Standaard t-tag Veelgebruikers-
korting 

lengte kleiner dan of gelijk aan 6 meter en  
een hoogte kleiner dan of gelijk aan 3 meter

€     5,00 €    3,80 €     3,05

lengte groter dan 6 meter en een hoogte van het 
trekkende voertuig kleiner dan of gelijk aan 3 meter

€      7,45 €     5,70 €     4,55

lengte kleiner dan of gelijk aan 12 meter 
en een hoogte groter dan 3 meter

€   18,20 €   13,90 €    11,15

lengte groter dan 12 meter 
en een hoogte groter dan 3 meter

€   25,00 €   19,00 €   15,25

motoren
€     2,50 €    2,50 €     2,00

- geldt vanaf de 151ste passage

- begint elk kalenderjaar weer

op nul

- wordt per passage verrekend

- geldt per t-tag

- geldt voor alle categorieën

€



Hoe kunt u betalen? 

BTW-plichtig?
De tarieven van de Westerscheldetunnel zijn inclusief 21% BTW. 

Bent u BTW-plichtig? Dan kunt u de betaalde BTW aftrekken als 

voorbelasting. T-tag abonnees kunnen het bankafschrift, waarop de 

afschrijving van het bijboekbedrag staat, als factuur beschouwen.

Bij contant afgerekende passages staat de terug  

te vorderen BTW vermeld op de kassabon.

Wilt u meer weten over een 
t-tag abonnement?
Neem dan contact op met de klantenservice van Movenience B.V. 

telefoon: 0900 44 88 666 (5 eurocent per minuut)  

of vanuit het buitenland 0031 113 760 001. 

Of kijk op de website www.movenience.nl 

Snel en veilig
Met twee afzonderlijke tunnelbuizen, dwarsverbindingen 

om de 250 meter en goed verlichte hulpposten met 

brandblusmiddelen en intercom, is de Westerscheldetunnel 

één van de veiligste tunnels in Europa. U komt geen

tegemoetkomend verkeer tegen, wel zo veilig. 

Tunneloperators bewaken de tunnel dag en nacht met 

behulp van moderne apparatuur. Veiligheid staat voorop.  

Zo kunt u als klant niet alleen snel, maar vooral met 

een heel gerust gevoel passeren. Om uw veiligheid te 

garanderen, geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer 

per uur. Door middel van trajectcontrole wordt uw snelheid 

in de tunnel permanent gemeten. Voor vrachtwagens en 

auto’s met aanhanger geldt een inhaalverbod. Zij houden 

verplicht rechts. 

Vlotte verbinding
Zeeland blijft werken aan een vlotte en veilige noord-

zuidverbinding. De N.V. Westerscheldetunnel heeft zelf  

de eerste stap gezet om de infrastructuur te verbeteren.  

Zowel op Zuid-Beveland als in Zeeuws-Vlaanderen is 

de tunnelweg inmiddels verdubbeld naar 2x2 rijstroken. 

Daarnaast komen er moderne verkeersknooppunten 

en wordt de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent 

naar Terneuzen aangelegd. Deze zal medio 2015 zijn 

gerealiseerd.

Met een glimlach naar de overkant
De smile en de Westerscheldetunnel. Die horen bij elkaar.  

Een glimlach van een tevreden klant die ruim op tijd is voor zijn 

afspraak aan de overkant. Of van de kinderen achterin de auto 

op weg naar een pretpark, of van twee vriendinnen die gezellig 

gaan shoppen. Een vriendelijk gezicht van een tolgaarder bij  

de kassa. Service met een smile. Maar bovenal staat de smile 

voor de prettige verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en 

Zuidwest-Nederland. Via een comfortabele, veilige rit door de 

tunnel. In vijf minuten naar de andere kant van de Westerschelde. 

Een prestatie om van te glunderen!

De Westerscheldetunnel
- Langste verkeerstunnel van Nederland: 6,6 kilometer 

- Twee buizen met 26 dwarsverbindingen

- Diepste punt 60 meter onder N.A.P.

- Maximumsnelheid: 100 km/uur

- Gemiddeld 16.000 passages per dag

- Bestemd voor auto’s, motoren en vrachtverkeer (categorie C)

- Voertuig mag niet hoger zijn dan 4 meter

- Langzaam verkeer, zoals landbouwverkeer, passeert onder

bepaalde voorwaarden

- Hoge beschikbaarheid

- Veilig en comfortabel

- Binnen vijf minuten naar de overkant

- Beste verbinding tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant

- Betalen met de t-tag voor korting en een snelle passage 

www.westerscheldetunnel.nl

dag & nachtdag & na  ht
24u
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N.V. Westerscheldetunnel
Klantenservice
Postbus 13
4460 AA GOES

€
€€
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