•

KBC

Bent u betrokken in een ongeval?

Verzekeringen

1 Denk eerst aan uw veiligheid. Doe een veiligheidshesje
aan en plaats de gevarendriehoek.
2 Vul dan onmiddellijk dit aanrijdingsformulier in,
ook als de politie ter plaatse is gekomen.
Noteer vooraf de contactgegevens van uw KBC-verzekeringsagent en van uw schadehersteller.
Uw KBC-vátaRZ;ENERiNGE.N

Uw schadehersteller

Louis SCHREVENS N.V.
Dorpskring, 8
3210 LUBBEEK
TEL. 016 77 22 77 - FAX 016 63 37
Verbonden agent KBC
FSMA049830 A - RPR 047816209 onmicidellijic hulp nodig
• Gewonden?
Bel zo snel mogelijk de hulpdiensten en de politie op het Europese noodnummer 112.
• Rijdt uw voertuig niet meer en/of heeft u verzekerde bijstand nodig?
Gebruik de app KBC-Assistance of bel het callcenter KBC 24+
0800 964 64 voor België, + 32 16 24 24 24 vanuit het buitenland.
U kunt er altijd terecht.
• Neem contact op met uw verzekeringsagent.

Hoe vult u uw aanrijdingsformulier correct in?
Neem de tijd om het zo nauwkeurig mogelijk te doen.
Hoe preciezer u uw formulier invult, hoe vlotter de schaderegeling verloopt.
Doorloop de verschillende stappen op de achterzijde.
Hoe geeft u het schadegeval aan?
• Via uw KBC-verzekeringsagent. Die is specialist in verzekeringen en kan u helpen als
de zaken ingewikkeld zijn, of als u ze persoonlijk wilt bespreken. Ook voor polissen die
gesloten zijn via uw bankkantoor staat er een verzekeringsagent voor u klaar.
• Via ons callcenter KBC 24+
- In het binnenland 0800 964 64 (gratis)
- In het buitenland + 32 16 24 24 24

STAP 1
Algemene informatie over het
ongeval en identificatie van de
betrokken partijen en voertuigen

Bekijk het instructiefilmpje
op www.kbc.be/autoschade
of bekijk de korte versie op:

1 Noteer datum, uur en plaats
(straat, huisnummer, gemeente).
ANRIJDINGSFORMULIE
1Lo

lUur

Datum aanrijding

Land:

andere voertuigen dan A en 0 landere objecten dan vi

0

ja 0

neen 0

la 0

VOTZekedllgSTIOMOIIVOTZOkerde (.e verTekeo

NAAM:
Voornaam•
Adres:
land:

Postcode:
Tel. of e-mail:
7.

WSW

Voertuig

t

0

3 Ga na of de gegevens van de groene
kaart overeenkomen met die van het
betrokken voertuig.

VOERTUIG B

4 Noteer zowel bij voertuig A
als bij voertuig B:
• de betrokken partijen
• merk en type van de voertuigen
• de kentekens (nummerplaten)
• de verzekeringsmaatschappijen
• de groenekaartnummers.

keringsnemer/verzekerde Ir. ucla

MOTORRIJTUIG

Kenteken nr.

Kenteken nr.

Land van inschrijving

Land van inschrijving

Verzekeringsonderneming rn i.erzekenngsattesti

MOTORRIJTUIC

D5
• D6

5

wilde een verkeersplern oprijden
(rondgaand verkeer)

6

CI

Kenteken nr.

reed op een verkeersplein
(rondgaand verkeer)

7

0

Land van inschrijvir

D8

botste op achterzijde
rijdend in dezelfde richting
en op dezelfde rijstrook

a

El 9

reed in dezelfde richting en op
een andere rijstrook

9

veranderde van rijstrook

10

NAAM:
Contractnr:
Nr. van groene kaart:
Verzekeringsattest
of groene kaart geldig vanaf:

tot:

Agentschap (of bureau, of makelaar) ...............
NAAM:
Adres:
. Land:
Tel. of e-mail:
Is de schade aan het voertuig verzekerd in het
contract 7
neen 0
ja D

o 10

3 ii
0 12
0 13
Cl 14
CI is

ging linksaf
reed achterent
kwam op een rijbaan
bestemd voor het
tegemoetkomend verkeer

17

Adres:
Land:

15E1

16

0

lette niet op het voorrangsteken
of op hat rode licht

17

0

Vermeld het aantal
aangekruiste vakjes.

.4

Verzekeringsont

NAAM:
Contractnr:
Nr, van groene kaa
Verzekeringsattest
of groene kaart gel

kwam van rechts
(op een kruising)

16
Voornaam:

3

i

ging rechtsaf

MUM

8.

iO
12 0
13 0
14 0

haalde in

Bestuurder (r.rija_TArr:

Geboortedatum:

Merk, type

was bezig een parkeerplaats. een
lord, onverharde weg op te rijden

D7

Agentschap (of but
NAAM:
Adres: .
Tel, of e-mail:
Is de schade aan ti
contract?
9.

Bestuurder (r. nu

Rijbewijs nr. ... .........
.

.

Door BEIDE bestuurders te onderlekenen

LIiF

tieSChelSs van de aanrijding
Ua'

De omstandigheden van het
ongeval
1 Maak een schets. Die is belangrijk om de
juiste omstandigheden van het ongeval
te kunnen bepalen.
• Teken eerst de zijranden van de rijweg
en dan de rijstroken of het midden van
de rijweg.
• Staat er een verkeersbord,
verkeerslicht of wegmarkering? Zet die
mee op de schets.
• Teken de voertuigen zoals ze zich
bevonden op het moment van de
aanrijding. Zorg ervoor dat de
voorkant van elk voertuig duidelijk
herkenbaar is.
• Duid aan wie voertuig A is en wie
voertuig B.
• Geef met pijlen ook de rijrichting aan.
Zeker als iemand achteruitreed.

NAAM:
Voornaam:
Geboortedatum:

2 Duid in rubriek 10 aan waar de
voertuigen werden geraakt.

Adres:
Tel. of e-mail:

Tel. of e-mail:
Categorie (A, B, .): .... ...

insatissrl

STAP 2
mail:
uig

AANHANGWAGEN

Merk, type

Rijbewijs geldig lot:

lad 1/2

xl

XIV

Materiële schade aan
neen

2 Zijn er getuigen?
Noteer dan hun naam en hun volledige
adres.

Rijbewils nr
Categorie (A. B. ...)
Rijbewijs geldig tot:

Eventueel kunt u de aankruisvakjes bij 'Toedracht'
gebruiken om de omstandigheden van het
ongeval te verduidelijken. Duid bij voorkeur maar
één vakje aan. Vermeld op het einde het totale
aantal aangekruiste vakjes.

s Aaretuarai
Geef met een pijl aan
waar het voertuig A
het eerst werd geraakt

f met een pill aan
r het voertuig B
eerst werd geraakt

Zichtbare schade
aan voertuig A:

11 Zichtbare schade

STAP 3
Akkoord en ondertekening

Min opmerkingen:
Handtekening bps!

_

Gaat u niet akkoord met de schets?
Noteer dat dan in het veld Mijn
opmerkingen en onderteken het
aanrijdingsformulier niet
Vul in dat geval een apart aanrijdingsformulier in met uw eigen schets.
Belangrijk! Als u ondertekent, geeft u aan
dat u uw gegevens correct hebt ingevuld en
dat u akkoord gaat met de schets.

•
KEW
Verzekeringen

AANRIJDINGSFORMULIER
Datum aanrijding

Uur

Localisatie:
Land:

Blad 1/2
Gewonde(n), ook licht gew.
ja fl
neenD

Plaats:

Materiële schade aan

Getuigen: naam, adres, tel,
rt5

andere voertuigen dan A en Biandere objecten dan voertuigen
neen

D

neen D

ja El

ja 0

12. TOEDRACHT

VOERTUIG A
6. Verzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringsattest)

•

Voornaam:
Adres:
Postcode:

Zet een kruis in elk van de betreffende
vakjes, om de schets te verduidelijken

A

NAAM:

7. Voertuig

111111•11C1=IMEIEMIE

1=1 3
24

El
reed weg van een parkeerplaats, 4 3

E5

Kenteken nr.

Kenteken nr.

36

Land van inschrijving

Land van inschrijving

E7

8.

Verzekeringsonderneming (zie verzekeringsattest)

1=1 8

NAAM.
Contractnr:
E 9

Nr. van groene kaart:
Verzekeringsattest
of groene kaart geldig vanaf:

1=1 10

tot:

Agentschap (of bureau, of makelaar)

LI ii

NAAM:

12

Adres:

LI 13
3 14

Land:
Tel, of e-mail:
Is de schade aan het voertuig verzekerd in het
contract?
neen 0
ja
9.

15

Bestuurder (zie rijbewijs)

0 16

NAAM.
Voornaam:

3

" stond geparkeerd / stond stil

AANHANGWAGEN

Merk, type

• Schrappen wat niet past

6. rierzekeringsnemer/verzekerde (zie verzekeringsattest)

B

D1
D2
Land:

Tel. of e-mail:

VOERTUIG B

• reed weg uit parkeerstand /
deed een portier open
ging parkeren

1
2

Geboortedatum:

3

El

Tel. of e-mail:
Rijbewijs nr.

was bezig een parkeerplaats, een 5
inrit, onverharde weg op te rilden
wilde een verkeersplein oprijden 6
(rondgaand verkeer)

3
3

reed op een verkeersplein
(rondgaand verkeer)

7

El

botste op achterzijde,
rijdend in dezelfde richting
en op dezelfde rijstrook

8

El

reed in dezelfde richting en op
een andere rijstrook

9

veranderde van rijstrook
haalde in

10 3
110

ging rechtsaf

12

ging linksaf

13

reed achteruit

14

kwam op een rijbaan
bestemd voor het
tegemoetkomend verkeer
kwam van rechts
(op een kruising)

3

0

Rijbewijs geldig tot:

Nr. van groene kaart:
Verzekeringsattest
of groene kaart geldig vanaf:

tot:

Agentschap (of bureau, of makelaar)
NAAM:
Adres:
Tel. of e-mail:
Is de schade aan het voertuig verzekerd in het
contract?
neen 1:1
ja D

NAAM:
Voornaam.
Geboortedatum:
Adres:

Vermeld het aantal
aangekruiste vakjes.

Situatieschets van de aanrijding

NAAM:
Contractnr:

9. Bestuurder (zie rijbewijs)
160

Land:
Tel. of e-mail:

Houdt geen erkerning van aansprakekkheid client trtsludend voor het vaststellen an identiteit en fedekke gegevens; bevordert snelle schadealhandelog

13.

8. Verzekeringsonderneming (zie verzekenngsattest)

Land:

LI
15 0

Door BEIDE bestuurders te ondertekenen

Categorie (A, B, ...):

Land:

Tel. of e-mail:

een uitrit, een onverharde weg

of op het rode licht

Land:

Voornaam:
Adres:
Postcode:

E 17 lette niet op het voorrangsteken 17 3

Adres:

NAAM:

13.

.2 ,
t...jon AB • 3 km poete
Goed aangeven • I wegsduahe 2
op het moment der botsing -4 verAewstekens 5 straatnamen (of weger)

Rijbewijs nr.
Categorie (A, B, ...):

Rijbewijs geldig tot:
10.IGeef met een pijl aan
waar het voertuig B
het eerst werd geraakt

10. Geef met een pijl aan
waar het voertuig A
het eerst werd geraakt

ll

11.1Zichtbare schade
aan voertuig B:

11 Zichtbare schade
aan voertuig A:

14. Mijn opmerkingen:

14. Mijn opmerkingen:
15.

Handtekening bestuurders

15.

B

1.;

AANGIFTE VAN ONGEVAL
•

DE VERBALISERENDE OVERHEID
Werd er proces-verbaal opgesteld ?
Door wie ?
Zo mogelijk nummer van het P.V.
Heeft de bestuurder van uw voertuig een bloedproef
of een andere alcohol- of drugtest ondergaan ?
Heeft de bestuurder van uw voertuig geweigerd een
dergelijke test te ondergaan?
De documenten die eventueel door de verbaliserende overheid zijn
overgemaakt, dienen aan uw verzekeraar te warden doorgezonden.

in te vullen door de verzekeringsnemer,
onmiddellijk door te sturen aan ZIJN verzekeraar.

neen

ja

neen

ja

neen

ja

Blad 1/2

GEBEURLIJKE BIJKOMENDE INLICHTINGEN

. UW VOERTUIG: Chassisnummer
Cilinderinhoud of vermogen
privé - weg van of naar het werk - beroep *

Gebruik op het ogenblik van het ongeval
Datum en resultaat van de laatste technische keuring
•

DE HERSTELLER: naam en adres
Buiten gebruik

•

neen

ja

neen

ja

DE AANHANGWAGEN VAN UW VOERTUIG
Merk en type
Chassisnummer
Hoogst toegelaten gewicht (tarra + lading)

•

•

DE BESTUURDER VAN UW VOERTUIG
Is hij gewone bestuurder?
In welke hoedanigheid stuurde hij ?
Geboortedatum?

werknemer - eigenaar - verwant - vriend garagehouder *

DE B.T.W.
Beroep van de eigenaar van het voertuig
Watts zijn registratienummer bij de B.T.W. ?
Heeft hij het recht de B.T.W. af te trekken met betrekking
tot het beschadigde goed?

ja

geheel - gedeeltelijk *

Zo ja,
•

neen

%

Alle oplichting of poging tot oplichting van de
verzekeringsmaatschappij kan strafrechtelijk
vervolgd worden op grond van artikel 496 van
het Strafwetboek.

DE GEWONDEN (vermeld hun naam, voornaam, adres en telefoonnummer en, zo mogelijk, de aard van hun letsels)
In uw voertuig:

In het voertuig van derde:

Buiten deze voertuigen:

•

ANDERE MATERIELE SCHADE dan aan voertuigen A en B (aard en omvang)

Naam en adres van de schadelijders:

•

DE AANSPRAKELIJKHEID: wie is, naar uw mening, aansprakelijk en waarom?

•

VERZEKERINGEN DIE VOOR UW VOERTUIG AFGESLOTEN WERDEN:
BURG. AANSPR.

EIGEN SCHADE

BRAND

DIEFSTAL

RECHTSBIJSTAND

INZITT. AUTO

Naam van de Mij

Naam van de Mij

Naam van de Mij

Naam van de Mij

Naam van de Mij

Naam van de Mij

Polisnummer

Polisnummer

Polisnummer

Polisnummer

Polisnummer

Polisnummer

•

BEZIT U NOG EEN AANRIJDINGSFORMULIER ?

•

NUMMER VAN UW POST- OF BANKREKENING

neen

ja

Opgesteld te
Handtekening

Schrappen wat niet past

op

20

