
Europes Schadeformulier Dit formulier betekent geen erkenning van aansprakelijkheid, doch dient 
slechts ter vaststelling van de identiteit en de omstandigheden teneinde de 
regeling te bespoedigen.

In te vullen door 
de twee bestuurders.

1. Datum
van de aanrijding

2. Plaats (stad, straat, huisnr. of mijlpaal) 3. Gewonden, incl. lichtgewonden

       neen            ja
4. Materiële schade aan
andere voertuigendan A en B
      neen                ja

6. Verzekeringsnemer/verzekerde
(ziede verzekeringspolis)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Telefoon:

Er is recht op aftrek?
     neen                ja

7. Voertuig

Merk, type:

Autokenteken:

8. Verzekeringmaatschappij

Polisnummer:

Filiaal:

Nummer groene kaart:

Verzekeringspolis               geldig tot
of groene kaart

Is de materiële schade aan het voertuig op grond van 
de polis verzekerd?
         neen               ja

9. Bestuurder

Naam:

Voornaam:

Adres:

Rijbewijsnummer:

Categorie:  uitgegeven door:

geldig van           tot
(Voor bussen, taxi‘s, enz.)

5. Getuigen (Naam, adres, telefoon, bewoners van A en B punt uit)

10. Geef met een pijl de 
plaats aan waar het voertuig 
A/B · het eerst werd geraakt.

10. Geef met een pijl de 
plaats aan waar het voertuig 
A/B · het eerst werd geraakt.

11. Zichtbare schade aan voertuig A/B

14. Eigen opmerkingen

11. Zichtbare schade aan voertuig A/B

14. Eigen opmerkingen
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12. Toedracht
Zet een kruis (X) in elk van de betreffende 

vakjes, om de schets te verduidelijken.

stond geparkeerd/stil

reed weg uit parkeerstand/ 
opende een portier

ging parkeren

reed weg van een parkeerplaats,
een uitrit, een onverharde weg

was bezig een parkeerplaats, een inrit,
een onverharde weg op te rijden

wilde een rotonde oprijden

reed in een rotonde

botste tijdens het rijden in dezelfde 
richting en op dezelfde file op achterzijde 

voorganger

reed in dezelfde
richting en in een andere file

veranderde van file

haalde in

ging rechtsaf

ging linksaf

reed achteruit

kwam op het weggedeelte bestemd voor 
het tegemoetkomende verkeer

kwam van rechts (op een kruising)

lette niet op het voorrangsteken
of het rode verkeerslicht

Vermeld het aantal 
aangekruiste vakjes

13. Situatieschets
S.v.p.aangeven 1. verloop van de rijbanen 2. rijrichting van voertuigen A en B
3. hun positie op het moment van de botsing 4. de verkeerstekens 5. de straatnamen (of wegen)

15. Handtekening bestuurders 
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Uur

6. Verzekeringsnemer/verzekerde
(ziede verzekeringspolis)

Naam:

Voornaam:

Adres:

Telefoon:

Er is recht op aftrek?
     neen                ja

7. Voertuig

Merk, type:

Autokenteken:

8. Verzekeringmaatschappij

Polisnummer:

Filiaal:

Nummer groene kaart:

Verzekeringspolis               geldig tot
of groene kaart

Is de materiële schade aan het voertuig op grond van 
de polis verzekerd?
         neen               ja

9. Bestuurder

Naam:

Voornaam:

Adres:

Rijbewijsnummer:

Categorie:  uitgegeven door:

geldig van           tot
(Voor bussen, taxi‘s, enz.)


