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AanrijdingAanrijdingAanrijdingAanrijdingssssfffformulierormulierormulierormulier    Schadenummer: 

Houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in 
dient uitsluitend voor het vaststellen van identiteit en 
feitelijke gegevens; bevordert snelle schadeafhandeling. 

Door beide bestuurders te ondertekenen 

1.    Datum aanrijdingDatum aanrijdingDatum aanrijdingDatum aanrijding    TTTTijdijdijdijd    v.m. 2. Plaats (straat)Plaats (straat)Plaats (straat)Plaats (straat)    3. GGGGewonden en/of dodenewonden en/of dodenewonden en/of dodenewonden en/of doden    
        n.m.     Neen     Ja     
4. Andere materiële schade dan 
    aan de voertuigen A en B 

neen 
*ja 

5. GGGGetuigen etuigen etuigen etuigen (Naam, adres, woonplaats en tel.no.) 

Verzekerde/ veroorzaker AVerzekerde/ veroorzaker AVerzekerde/ veroorzaker AVerzekerde/ veroorzaker A     Tegenpartij/ benadeelde BTegenpartij/ benadeelde BTegenpartij/ benadeelde BTegenpartij/ benadeelde B    
6. GegevensGegevensGegevensGegevens    verzekeringnemerverzekeringnemerverzekeringnemerverzekeringnemer Gegevens verzekeringnemerGegevens verzekeringnemerGegevens verzekeringnemerGegevens verzekeringnemer    
Naam:  Naam:     
Voornaam:   Voornaam:      
Adres:  Adres:  
Woonplaats:  Woonplaats:  
Tel. No.:  Tel. No.:  
7. GGGGegevens nummerbewijs voertuig Aegevens nummerbewijs voertuig Aegevens nummerbewijs voertuig Aegevens nummerbewijs voertuig A Gegevens nummerbewijs voertuig egevens nummerbewijs voertuig egevens nummerbewijs voertuig egevens nummerbewijs voertuig BBBB 
Merk/type:  Merk/type:  
Kenteken no.:  Kenteken no.:  
Bouwjaar:  Bouwjaar:  
Chassis no.:  Chassis no.:  
8. GGGGegevens verzekeringsbewijs voertuig Aegevens verzekeringsbewijs voertuig Aegevens verzekeringsbewijs voertuig Aegevens verzekeringsbewijs voertuig A GGGGegevens verzekeringsbewijs voertuig egevens verzekeringsbewijs voertuig egevens verzekeringsbewijs voertuig egevens verzekeringsbewijs voertuig BBBB 
  Verzekeringsmij:  
Polis no.:  Polis no.:  
Dekking:  Dekking:  
Casco + W.A./W.A./W.A. extra: Casco + W.A./W.A./W.A. extra: 
9. Gegevens Gegevens Gegevens Gegevens bestuurderbestuurderbestuurderbestuurder    voertuig Avoertuig Avoertuig Avoertuig A Gegevens Gegevens Gegevens Gegevens bestuurderbestuurderbestuurderbestuurder    voertuig voertuig voertuig voertuig BBBB 
Naam:  Naam:  
Voornaam:  Voornaam:  
Geb. datum:  Geb. datum:  
Beroep:  Beroep:  
Adres:  Adres:  
Tel. No.:  Tel. No.:  
Rijbewijs no. /Cat. A/B/C/D/E Rijbewijs no. /Cat. A/B/C/D/E 
Geldig van: Tot: Geldig van: Tot: 
  
10. Geef met een pijl de 
plaats aan waar het voertuig 
het eerst werd geraakt. 
 

 

11. Situatieschets van de aanrijding 
Goed aangeven: 1. Wegsituatie. 2. Rijrichting 
van de voertuigen A en B. 3. Hun positie op 
het moment der botsing. 4. Straatnamen 

Geef met een pijl de plaats 
aan waar het voertuig het 
eerst werd geraakt. 
 

 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

12. Zichtbare schade voert. A               Zichtbare schade voert. B 
                
                
                
                
Reparateur               Reparateur 
                
                
Adres               Adres 
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13. Bestuurder Was de bestuurder gemachtigd te rijden? (ja/nee*) 
Zo nee, waarom niet? …………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….… 
 

14. Verzekerd 
motorrijtuig 

Waarvoor werd de auto gebruikt tijdens het voorval: bedrijf/beroep/ 
vakantie/overige particulier gebruik* 
Is er sprake van: verhuur zonder chauffeur/taxi/goederen vervoer voor 
derden/leerrijden* 
Was aan het motorrijtuig een aanhanger(caravan/ oplegger/ zijspan/ boot) 
gekoppeld? Ja/ nee 
zo ja, wat was hiervan het merk en chassis no.? ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Financiering Is uw motorrijtuig gefinancierd? Ja/ nee* 
Zo ja, bij ………………………………………………………………………………………………. 
 

16. Andere schade Is er andere schade dan aan uw motorrijtuig? Ja/ nee* 
Zo ja, welke? ………………………………………………………………………………………… 
 

17. Politie Is er politie aanwezig geweest? Ja/ nee* 
Zo ja, naam en standplaats van de agent ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Slachtoffers naam Adres/ woonplaats Gesl. Leeft. Aard. letsel a. eigen voertuig   
     b. voertuig tegenpartij   
      
      
      
      
      

 

19. Omstandigheden 
Tijdens voorval 

Weer: droog/ regen/ mistig 
 
Weg: zand/ asfalt 
Met welke snelheid werd er gereden? ………………….. km/ uur 
 

20. Aansprakelijkheid Wie is naar uw mening aansprakelijk? 
…………………………………………………………………… 
Waarom meent u dat? …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
… 

 

Aldus naar waarheid ingevuld:Aldus naar waarheid ingevuld:Aldus naar waarheid ingevuld:Aldus naar waarheid ingevuld:      
Datum, Datum, Datum, 
Handtekening Handtekening Handtekening 
Bestuurder A verzekerde Bestuurder B 
 

21. Heeft u nog iets mede te delen dat voor deze claim van belang kan zijn? 
 
 
 
 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 


