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 8 – Een ongeval. Wat nu? 

Infofiche

Wanneer je een ongeval hebt, houd je best het hoofd koel. Dat is niet altijd ge-

makkelijk, want soms ben je lichtjes in shock door wat er gebeurde. Wat doe je 

beter wel en wat doe je zeker niet? Kruis alle mogelijkheden aan. 

wel niet

a. Je verzekeringsagent of -makelaar bellen.

b. Eerst naar huis rijden om even te bekomen.

c. De naam en adresgegevens van de tegenpartij noteren.

d. Foto’s maken van het ongeval.

e. Onmiddellijk de politie bellen.

f. De schade meteen regelen zonder een aanrijdingsformulier in te vullen.

g. Het aanrijdingsformulier ondertekenen zonder het te controleren.

h. Omstaanders vragen om te getuigen.

i. De auto’s meteen aan de kant van de weg zetten.

Opdracht - Heb je een ongeval?  
Dan kunnen deze tips je helpen om het 
hoofd koel te houden

Na een aanrijding ben je natuurlijk even van slag. Bereid je daarom 

voor. Deze tips kunnen je helpen:

- Noteer de nummers van belangrijke boorddocumenten op een 

post-it en kleef die op het aanrijdingsformulier (inschrijvingsbewi-

js, gelijkvormigheidsattest, groene kaart). Zo hoef je er niet naar te 

zoeken.

- Noteer ook het telefoonnummer van je makelaar. Misschien is het nodig om hem te bellen.

- Neem foto’s van het ongeval met je gsm of smartphone. Die kunnen later als bewijsmateriaal dienen. Neem 

detailfoto’s van de opgelopen schade.

- Noteer de namen en adressen van getuigen. Wimpel mensen die zich daarvoor aanbieden niet af.

- Misschien heb je een dashcam in je auto? Ook die beelden kunnen een grote hulp zijn. Maar gooi ze niet zom-

aar op het internet. Want dan kun je zelf aangeklaagd worden voor schending van de privacy!

 


