Naam ________________________________________ Klas�������� Datum ___ /___ /20__

Werkblad 7 – Een ongeval. Wat nu?
Wanneer je een ongeval hebt, houd je best het hoofd koel. Dat is niet altijd gemakkelijk, 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
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.

niet

Motiveer hieronder je keuze
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
l.
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Tips
a. Het is altijd een goed idee om even te overleggen met je verzekeringsagent of -makelaar. Hij zal
je alleszins geruststellen en vertellen wat je verder best doet. Soms regelt hij zelfs de vervangwagen.
b. Het is nooit verstandig om weg te rijden van een ongeval. Ook al ben je in shock. Ga desnoods
even langs de kant van de weg zitten, maar rijd in elk geval nooit weg.
c. Zelfs als de politie erbij komt en beweert dat een proces-verbaal volstaat om de partijen te identificeren, dan nog doe je er goed aan de gegevens van de tegenpartij te noteren, samen met de
naam van de verzekeringsonderneming.
d. De meeste mensen hebben een gsm of smartphone met camera. Gebruik ‘m om de schade aan je
voertuig te fotograferen, maar ook om de omstandigheden van het ongeval vast te leggen.
e. De politie bellen moet je altijd doen wanneer er gewonden of doden zijn. Soms is het ook verstandig om dit te doen wanneer er geen gewonden zijn, meer bepaald wanneer jij en de tegenpartij het niet eens zijn over de oorzaak van het ongeval. In dat geval doet de politie de nodige
vaststellingen. Is er alleen blikschade en is de oorzaak voor iedereen duidelijk? Vul dan het aanrijdingsformulier in.
f. Regel schade alleen onderhands als je zeker bent dat je niet voor verrassingen komt te staan.
Misschien is er verborgen schade. Een expert merkt die meteen op. Bij een onderhandse regeling
heb je geen enkele garantie dat wat de tegenpartij vraagt of betaalt, overeenkomt met wat in
werkelijkheid betaald of ontvangen moet worden.
g. Lees het aanrijdingsformulier grondig na. Zelfs als je in shock bent. Laat je niet intimideren …
h. Zijn er getuigen van het ongeval? Vraag hen dan om hun naam en adres te noteren. Zeker wanneer er discussie is over wie het ongeluk veroorzaakte.
i. Is er alleen blikschade en is het duidelijk wie het ongeluk veroorzaakte? Ga dan zo snel mogelijk
aan de kant staan, zodat je het verkeer niet hindert. Is de politie gebeld? Laat dan alles staan
zoals het was bij het ongeval.
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