Tips bij het invullen van uw Europees Aanrijdingsformulier






Wanneer de andere bestuurder een aanrijdingsformulier in een andere taal heeft, dan kan u de vertaling volgen op uw eigen formulier. De
formulieren zijn identiek opgesteld. U kan ook steeds de politie oproepen.
Leg een stukje krijt in uw handschoenkastje. Wanneer u een ongeval met enkel materiële schade hebt en u verhindert het verkeer, dan moet
u de weg zo snel mogelijk vrijmaken. Teken eerst op het wegdek de 4 hoeken van de betrokken voertuigen vooraleer u ze verplaatst, evenals
eventuele remsporen, brokstukken,... Hebt u een fototoestel bij de hand, neem dan de nodige foto's.
Er zijn 2 voertuigen betrokken: gebruik 1 aanrijdingsformulier (het origineel en het doordruk‐dubbel) (zie de blauwe kaft).
Er zijn 3 voertuigen betrokken: gebruik 2 formulieren,... Gebruik een goede balpen en een harde schrijfondergrond.
Vul het formulier in drukletters in. De plaats is beperkt, dus vermijd schrappen. Noteer zo veel mogelijk gegevens om latere betwisting te
vermijden. Vul ter plaatse eerst de voorzijde in en later de achterzijde (gegevens gewonden en andere materiële schade dan bij de voertuigen,
plaats waar de expert uw voertuig kan bezichtigen (rubriek "hersteller")).
Onthoud dat niemand u kan verplichten om het formulier te ondertekenen, zelfs de politie niet. Het is geen misdrijf om dit te weigeren,
integendeel, het kan soms zelfs de beste oplossing zijn.



Voor uw gemak kan u uw eigen gegevens op
voorhand invullen (rubriek 6 t.e.m. 8).
Controleer zeker deze rubrieken bij het andere
voertuig.



Geef de exacte plaats van het ongeval (straat,
nr., postcode, gemeente, land). Vergeet niet
datum en uur te vermelden.



Noteer alle gegevens (volledig adres, GSM,...)
van eventuele getuigen.



Duid bij voorkeur slechts 1 (of anders geen)
vakje aan in rubriek 12. Kruis enkel een vakje
aan als het volledig overeenstemt met de
situatie van uw voertuig. Vergeet onderaan niet
te vermelden hoeveel vakjes u heeft
aangekruist.



Maak een situatieschets met duidelijke
wegsituatie, rijrichting voertuigen, positie bij
het ongeval, verkeersborden, wegmarkeringen,
verkeerslichten, straatnamen, obstakels,...



Duid met een pijl aan waar voertuig A eerst
werd geraakt.



Vermeld duidelijk de zichtbare schade.



Lees eventuele opmerkingen van de
tegenpartij. Wanneer u het oneens bent met
de toedracht (rubriek 12) of de schets (rubriek
13), spreek ze dan tegen.



Elke bestuurder ontvangt een exemplaar. Bij
discussie is het nuttig de politie erbij te halen
en toch uw eigen formulier in te vullen.
Onderteken het aanrijdingsformulier pas als u
volledig akkoord gaat met de toedracht en
schets.



Vermeld wanneer er gewonden zijn en
noteer hun naam, adres en telefoon op de
achterzijde van het formulier.
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