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Tankkaart LogPay:  

Automatische verhoging van de betaalplafonds + 
integraal behoud van de kortingen 

 

Naar aanleiding van de ongeziene stijgingen van de brandstofprijzen wil UPTR de vervoerders 

herinneren aan het initiatief dat UPTR lanceerde in 2013 voor groepsaankoop inzake brandstof 

met het doel om zoveel mogelijk transporteurs samen te brengen en, gebaseerd op het principe 

van een coöperatieve, een zo groot mogelijke (globale) korting te bekomen voor alle deelnemende 

transporteurs. 

LogPay Transport Services GmbH, een langdurige partner van UPTR, maakt nu deel uit van de 

Duitse Volkswagen groep. 

Op Europees niveau laat de multi-merkenkaart van LogPay toe om te tanken in meer dan 20.000 

tankstations in 21 verschillende landen. 

In België kan de tankkaart van LogPay gebruikt worden in meer dan 700 tankstations. 

Zij wordt aanvaard in alle tankstations van de groepen TEXACO, MAES, ESSO, G&V, ROMAC en 

bepaalde stations van Q8. 

De huidige oliecrisis laat zien waarom UPTR indertijd voor LogPay heeft gekozen: 

1° Facturatie ZONDER BTW voor diesel aangekocht in België 

Belgische transporteurs die beroep doen op LogPay Transport Services GmbH ontvangen een 

factuur zonder BTW voor de diesel die zij in België kopen. (*) 

Bijgevolg moeten ze de Belgische BTW op diesel gekocht in België niet voorfinancieren. 

(*) Ter verduidelijking: het betreft hier geen (kostelijk) systeem van het type ‘Net Refund 

Invoicing’ dat overeenstemt met een krediet (met interesten…) op het terugvorderbare 

bedrag van de BTW, maar eenvoudigweg een facturatie ZONDER BTW.   

2° Korting 

UPTR heeft van LogPay de (schriftelijke) garantie gekregen dat de onderhandelde kortingen 

gehandhaafd zullen blijven! 

Zelfs in maart 2022 blijven de Belgische (kleine en grote) vervoerders genieten van een 

aanzienlijke korting in de 206 Belgische stations van MAES en ESSO (die u hier kunt 

terugvinden). 

In België kan de tankkaart van LogPay Transport Services GmbH gebruikt worden in meer dan 

700 stations, met eveneens een interessante korting in tankstations langs de autostrade van Q8 te 

Froyennes, Verlaine en Sprimont. 

https://poi.logpay-ts.de/app/#/list/W7AywgfYBaU


Alle stations van het LogPay netwerk kan u hier terugvinden. 

3° Betalingstermijnen en -frequentie 

Bovenop het bovenstaande voordeel van de LogPay-kaart, biedt LogPay Financial Services 

GmbH een betalingstermijn tot 30 dagen aan. 

De facturatie vindt plaats elke 10, 15 of 30 dagen, afhankelijk van een balansanalyse en een 

eventuele bankgarantie. 

Let op: UPTR heeft van LogPay een automatische verhoging van het verbruiksplafond bekomen, 

zonder dat hiervoor bijkomende financiële garanties moeten worden gegeven. 

4° Professionele diesel: 

De facturen van LogPay Transport Services GmbH komen in aanmerking voor de terugvordering 
van de accijnzen (‘Professionele diesel’) op diesel aangeschaft in België. 

Voor meer informatie, raadpleeg onze website www.uptr.be → Informatiedossiers / Rubriek 
“Professionele Diesel”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een aanbod – zonder enige verplichtingen – of voor meer informatie over LogPay 
Transport Services GmbH, klik hier. 
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