Uw aanrijdingsformulier stap voor stap invullen
3. Materiële
schade aan…
hier kruist u ‘ja’
aan indien er
vb. een paaltje
van de
gemeente of
een andere
eigendom of
een derde
voertuig werd
beschadigd.

1. Datum en uur en plaats en straat

2. Gewonden: ja/nee?
Zelfs bij lichte pijn zet u
een kruisje bij ‘ja’

4. Getuigen? Vermeld steeds de naam en het
adres van die getuigen, zelfs als dit
boedverwanten of passagiers zijn.
5.blauwe en
gele strook:
gegevens van
voertuig A en B
(wie A of B is
maakt niet uit).

6.vermeld de
verzekeringsnemer.
Opgepast ! Dit is de
persoon of de firma op
wiens naam de
verzekering staat. Zie uw
groen verzekeringsbewijs.

7. Merk en
nummerplaat
van het
voertuig.

8. Vul de naam en het
polisnummer in van de
verzekeringsmaatscha
ppij waar het voertuig
verzekerd is. Ook
deze gegevens vindt u
op het groen
verzekeringsbewijs.
Noteer goed het juiste
polisnummer, dit is erg
belangrijk!

9. Bij
bestuurder mag
u ‘idem’
schrijven indien
dit dezelfde
persoon is als
de
verzekeringsne
mer (vak 6),
zoniet vult u de
gegevens van
de bestuurder
in.

11. In vak 11
kan u de
schade verder
toelichten. Vb.
bumper
vooraan, linker
deur,….

13. Een kleine schets in vak 13 kan verheldering
brengen. Opgepast ! Als u een tekening maakt, zorg
dan dat de verhoudingen zo juist mogelijk zijn. Vergeet
niet de rijrichting van de voertuigen op de schets te
vermelden en vergeet evenmin aan te geven hoe de
voertuigen precies op de plaats van het ongeval
stonden. Geef ook altijd hun positie in verhouding tot de
kant van de weg aan en duid eventuele verkeerslicht –of
borden aan.

15. Beide bestuurders
moeten dit
aanrijdingsformulier
ondertekenen.

10. Hier plaatst
u een pijl waar
het voertuig
beschadigd is.

14. Gaat u niet
akkoord met de
verklaring van de
tegenpartij,
vermeld dit dan in
het vak 14.

12. Vak 12, ‘toedracht’ (de middelste, witte kolom). U ziet diverse ongevalsituaties staan. Stel dat voertuig A geparkeerd stond en voertuig B
achteruit reed bij het wegrijden uit een parkeerstand, dan zet u een kruisje links bij nr. 1 ‘stond geparkeerd’ en zet u een kruisje rechts in vakje
2 en/of vakje 14. Het merendeel van de ongevallen kan u met deze kruisjes beschrijven. Een verdere toelichting kan nog gegeven worden in
vak 14, maar dit is niet nodig wanneer de kruisjes duidelijkheid genoeg geven. Vermeld steeds het aantal aangekruiste vakjes.

