Vijf tips om een aanrijdingsformulier correct in te vullen
Als u een auto-ongeval hebt, moet u een aanrijdingsformulier invullen. Dit zijn enkele belangrijke
regels om te volgen.
Als u een verkeersongeval hebt, kan het gebeuren dat u flink door elkaar geschud bent en even het
noorden kwijt bent. Toch is het belangrijk om uw aandacht erbij te houden om het aanrijdingsformulier
correct te kunnen invullen.
1. Vul altijd een aanrijdingsformulier in
Vul het formulier altijd in als u een ongeval hebt. Ook als de politie erbij geroepen wordt en een
proces-verbaal opstelt. En zelfs als beide partijen akkoord gaan om het ongeval niet aan te geven aan
hun verzekeringsmaatschappij. Het aanrijdingsformulier is identiek in heel Europa, in welk taal dat ook
is opgesteld. Dus als u een auto-ongeval hebt in het buitenland en het aanrijdingsformulier van de
andere bestuurder aan het invullen bent (dat in een andere taal is opgesteld), raden we u aan om uw
eigen aanrijdingsformulier ernaast te leggen zodat u precies kunt zien wat elke rubriek betekent en
wat u moet invullen.
2. Vermeld de getuigen
Neem foto’s van de situatie en van de gevolgen van het ongeval. Indien er getuigen aanwezig zijn,
noteer dan hun gegevens (naam, adres, gsm-nummer …). Hiervoor is een rubriek voorzien op het
formulier.
3. Eén aanrijdingsformulier volstaat
U hoeft slechts één formulier in te vullen. Dit bestaat immers uit twee exemplaren: één voor elke partij.
Elke partij kan zijn eigen versie van de feiten geven. U moet het wel eens worden over de schets.
Lees de verklaringen van de tegenpartij. Controleer ook of de tegenpartij het formulier ondertekend
heeft. Indien u er niet in slaagt om het eens te worden en het formulier samen in te vullen, raden we u
aan om alle gegevens van de tegenpartij te vragen en uw eigen aanrijdingsformulier in te vullen (en
ook zelf een schets te maken van het ongeval). In dat geval kan het nuttig zijn om de politie erbij te
roepen.
4. Verander niets
De voorzijde van het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door beide partijen. Als u de
bladen van elkaar haalt, krijgt elke bestuurder een exemplaar dat dan niet meer gewijzigd mag worden.
Stuur het formulier zo snel mogelijk na het ongeval (uiterlijk binnen de week) naar uw verzekeraar.
5. Geef nooit uw verantwoordelijkheid toe
Noteer in elk geval nooit op het aanrijdingsformulier dat u in fout bent. Het is uw verzekeraar (en
eventueel de rechtbank) die zal beslissen wie in fout is.

