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Koppel uw OBU aan DKV 

Profiteer direct van de voordelen behorend bij de afrekening van de Belgische tol via DKV. Met een 

aantal eenvoudige en korte stappen kunt u uw OBU koppelen aan uw DKV account. De bijbehorende 

facturatieservice zorgt voor transparantie - alle gemaakte kosten zijn op elke DKV factuur 

overzichtelijk ingedeeld zodat de kosten per voertuig eenvoudig en gemakkelijk worden herkend. 
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 ! Zorg dat uw OBU is ingeschakeld voordat u onderstaande stappen uitvoert! 

 

 Heeft u zelf via de website van Satellic een OBU besteld en wilt u DKV als betalingspartner 

kiezen? Ga dan naar Hoofdstuk 2.  

 

 Heeft u bij afhalen van een OBU bij een point of sale gebruik gemaakt van uw DKV 

tankkaart en direct ingelogd met de accountgegevens die DKV u heeft opgestuurd? In dat 

geval is uw OBU al gekoppeld en hoeft u niks te doen.  

 

 Gaat u in de toekomst een OBU afhalen bij een point of sale maak dan gebruik van uw DKV 

tankkaart en de inloggegevens van uw account bij Satellic, in dat geval is uw OBU direct 

gekoppeld.   

Hoofdstuk 1 - Koppel uw bij een Point of Sales afgehaalde OBU aan uw 

DKV account. 

Stap 1: Inloggen 
Als eerste dient u in te loggen op de website van Satellic (www.satellic.be). Kies hiervoor 

rechtsboven voor de ‘Road User Portal’. 

 

Er verschijnt een inlogscherm. Bij het afhalen van de OBU heeft u een pincode meegekregen (staat 

vermeld op het bonnetje dat is ontvangen bij het afhalen). Vul bij ‘Ik bestuur’ het kenteken, het land 

en de pincode in en klik op LOGIN. 

 

http://www.satellic.be/
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Stap 2: Account aanmaken 
Het kan zijn dat u al een volledig account heeft aangemaakt of dat uw account al door DKV is 

aangemaakt. Kijk u goed of u al inloggegevens van DKV of van Satellic zelf heeft ontvangen. Sla in dat 

geval deze stappen over en ga direct door naar stap 3.1 van dit hoofdstuk. Heeft u nog geen account, 

klik dan op ‘volledig account aanmaken’. 

 

 

 

 

 

 

 

Satellic vraagt u nu om uw gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. 

  

Zodra u de gegevens heeft ingevoerd moet u de algemene voorwaarden accepteren en een 

gebruikersnaam en wachtwoord kiezen.  
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Zorg dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord goed onthoudt, deze heeft u later nodig.  

Nadat u de ingevoerde gegevens heeft bevestigt stuurt Satellic u een mail met daarin een link om uw 

account definitief te activeren.   

 

Gelieve deze link binnen 24 uur te activeren! 

Stap 3: Account koppelen  
Ga opnieuw naar www.satellic.be en klik op ‘Road User Portal’. U dient opnieuw in te loggen zoals 

beschreven in stap 1 van dit hoofdstuk.   

Stap 3.1: Nadat u bent ingelogd kiest u voor ‘voeg voertuig en OBU toe aan mijn volledige account’.  

 

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op bevestigen.  

De OBU is nu gekoppeld aan uw account bij Satellic. Met de stappen in hoofdstuk 2 kunt u de 

betaling aan DKV koppelen.    

http://www.satellic.be/
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Hoofdstuk 2 - Kies DKV als betalingspartner 

Stap 1: Inloggen 
Als eerste dient u in te loggen op de website van Satellic (www.satellic.be). Kies hiervoor 

rechtsboven voor de ‘Road User Portal’. 

 

Er verschijnt  een inlogscherm. Gebruik de inloggegevens van uw aangemaakte account en log in bij 

‘Ik beheer’. 

 

Stap 2: Ontkoppel uw OBU 
In uw account ziet u de door u bestelde OBU’s. Klik op ‘Gekoppelde OBU’s’.  

 

 

  

http://www.satellic.be/
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U komt nu in het menu ‘Ontkoppelde OBU’s’ terecht. Selecteer vervolgens de desbetreffende OBU 

door op OBU ID te klikken en klik op ‘Ontkoppelen’.  

 

 

 

 

 

 

Satellic vraagt u nu om een bevestiging:  

 

Stap 3: Koppel uw OBU 
Klik eerst op ‘Mijn Menu’ linksboven zodat u in onderstaand afgebeeld hoofdmenu uitkomt.  

U heeft nu de bevestiging ontvangen dat uw box is ontkoppeld. Zodra de box ontkoppeld is ziet u 

deze staan bij ‘ontkoppelde OBU’s’, Selecteer nu ‘Koppel OBU’. 
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Let op: staat de OBU status langer dan een half uur op ‘ontkoppeling aangevraagd’, ga dan naar 

hoofdstuk 3 ‘problemen & retourneren’.   

Stap4: Selecteer OBU en voertuig 
Selecteer in onderstaand scherm het betreffende voertuig en de OBU en klik op ‘volgende’.  

 

 

Stap 5: Kies betalingswijze 
In deze stap koppelt u de betalingswijze aan DKV en profiteert u van een eenvoudige en 

transparante afrekening van de tol. Kies hiervoor ‘Post-Paid’ en tankkaart als betalingswijze. 

 

Vervolgens wordt u doorverwezen naar een nieuwe webpagina waarop u de kaartgegevens kunt 

invullen. U hoeft hier geen beveiligingscode in te vullen. 

Selecteer hier uit het drop-down-

menu het betreffende voertuig. 

Selecteer hier uit het drop-down-

menu de betreffende OBU. 
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Beschikt u niet over uw tankkaartnummer en vervaldatum neemt u dan contact op met uw DKV 

contactpersoon.  

Uw OBU is nu succesvol gekoppeld! 
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Hoofdstuk 3 Foutmeldingen & retourneren van een box 
Mocht u tijdens het uitvoeren van bovenstaande stappen een foutmelding krijgen dan dient u 

rechtstreeks contact op te nemen met Satellic:  

Belt u vanuit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg maakt u dan gebruik van 00800-

72 83 55 42 (00800-SATELLIC).  

De rest van Europa kan gebruik maken van de nummers +32 78 15 15 15 of +32 2 416 0 416. 

U kunt ook een email sturen naar: support@satellic.be 

Retouneren van de box 

Wanneer u de box niet meer nodig heeft, of wanneer Satellic heeft aangegeven dat deze defect is, 

dan kunt u de box per post retourneren.  

Ga hiervoor naar uw account bij Satellic (Road User Portal) en log hier in, zie hoofdstuk 2, stap 1.  

Klikt u vervolgens op het rondje met OBU’s.  

 

Selecteert u in de lijst de OBU die u wilt terug geven door op OBU ID te klikken, u kunt ook een reeds 

ontkoppelde OBU terug sturen.  

mailto:support@satellic.be
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In het volgende scherm kiest u voor teruggave OBU: 

 

Vervolgens moet u een aantal stappen doorlopen om uw OBU terug te kunnen sturen.  

Zorgt u ervoor dat u bij stap 2 uw eigen bankrekeningnummer opgeeft! 

 

 

 


