Het aanvragen van een Frans milieuvignet, stap voor stap uitgelegd met
schermafdrukken.
www.certificat-air.gouv.fr
-

Je kan jouw taalvoorkeur rechts bovenaan wijzigen.
Klik op ‘Demander son certificat’ om het milieuvignet aan te vragen

Kies de link met de vele vlaggen ‘autre pays’ (EU) om de bestelwizard op te starten.
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Bevestig dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden en dat de ingevulde gegevens correct zijn.
Klik daarna op “Suivant”.

Klik vervolgens op ‘+ Ajouter un véhicule’.

Volgende pop-up verschijnt:

Vul de gegevens van het voertuig in waarvoor je het milieuvignet
aanvraagt. Deze gegevens vind je ook terug op het
inschrijvingsbewijs van je voertuig.
N° d’immatriculation = Dat is je nummerplaat
N° de série = Dit staat op je inschrijvingsbewijs bij E: VIN
Emission de CO2 = Dit staat op je inschrijvingsbewijs bij V.7 CO2
uitstoot
Bestand kiezen = Hiermee kan je foto’s toevoegen van je
inschrijvingsbewijs, met een maximum grootte van 400kB. Extra
info:
- Je kan meerdere bestanden toevoegen.
- Als je foto te groot is kan je deze verkleinen in het programma
Paint (dit is een standaardprogramma op Windows computers).
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Klik daarna op ‘Enregistrer’
Je komt opnieuw op de vorige pagina terecht.
Vink aan dat je geen robot bent. Je krijgt vervolgens
een extra vraag. (Voorbeeld “Selecteer alle
afbeeldingen met huisnummers” of “klik alle voertuigen
aan”. Dit om zeker te zijn dat je géén robot bent)
Beantwoord deze vraag en klik op ‘Verifiëren’ en
daarna op ‘Suivant’.

Nu worden de adresgegevens van de eigenaar van de wagen gevraagd.
Als het leveradres van jouw vignet anders is dan het adres van de eigenaar van de wagen, kan je dit
aanduiden door onderaan het vinkje aan te duiden ‘L’adresse de livraison est différente’.
Het systeem vraagt je dan de gegevens van het leveradres op te geven.
Ga verder door op ‘Suivant’ te klikken.

De volgende pagina toont een overzicht van de door jou ingevulde gegevens, zodat je kan nakijken of alles
correct is. Als je toch nog iets wenst te veranderen, kan je klikken op ‘Précédent’ om terug te gaan en de fout
te corrigeren.
Als je op ‘Suivant’ klikt geeft de website je een melding dat je wordt doorgestuurd naar de beveiligde
betaalpagina.
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Je kan de betaling voltooien met VISA of Mastercard.
Daarna krijg je een bevestigingspagina met de samenvatting van jouw bestelling.
Het vignet wordt per post opgestuurd (levertermijn tot 4 weken).
Je krijgt ook nog een e-mail ter bevestiging van je aankoop. Deze kan je uitprinten en op het dashboard van je
wagen leggen aan de kant van de bestuurder tot wanneer je het vignet ontvangt.
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Extra info: Hoe pas je het formaat van je afbeelding(en) aan?
Open de foto op de computer in ‘Paint’.
Klik in de menubalk op ‘Formaat wijzigen’:

Typ ‘20’ in het vakje naast ‘Horizontaal’.
Het cijfer naast ‘Verticaal’ verandert automatisch mee.
Klik daarna op ‘ok’
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