
blad 1 - 4

Vragenformulier

Verkeerssituatie en omstandigheden

Hoe was de wegsituatie? Bijvoorbeeld een rechte weg, kruising, rotonde, voorrangsweg, etc. 

Waren er verkeerstekens aanwezig, bijvoorbeeld verkeerslichten of wegmarkeringen?

Was er veel verkeer om u heen? Was het druk of erg rustig?

Hoe was het weer op het moment van het ongeluk?

Hoe was het zicht op de verkeerssituatie?

Schadenummer:    
  
Achternaam en voorletters:  



blad 2 - 4

Vragenformulier
Was er straatverlichting? Zo ja, brandde deze wel, niet of gedeeltelijk?

Was het licht, donker of was er sprake van schemering?

Weggedrag

Op welk moment zag of hoorde u de tegenpartij? Hoe groot was toen de afstand? 

Hoe hard reed u op dat moment?       km per uur

Met welke snelheid reed de tegenpartij volgens u?    km per uur

Hoeveel meter na de aanrijding kwam u tot stilstand?   m

Hoe oud dacht u dat de tegenpartij was?     jaar

Wat deed u op het moment dat u de tegenpartij zag?



blad 3 - 4

Welk gedrag vertoonde de tegenpartij?

Heeft de tegenpartij u gezien of gehoord? Zo ja, waaruit maakt u dit op?

Zo nee, op welk moment heeft u gehandeld om een aanrijding te voorkomen? Wat deed u?

Vragenformulier



blad 4 - 4

Vragenformulier

Teken hieronder de situatie op het moment van het ongeluk

Teken in ieder geval:  
1. Wegsituatie  2. Rijrichting van voertuigen  3. Positie van voertuigen  4. Verkeerstekens  5. Straatnamen  6. Obstakels  7. Partijen (A, B, C)

Heeft u foto’s van de verkeerssituatie? Wij ontvangen ze graag!

Kunt u nog meer vertellen over het ongeluk of over de verkeerssituatie?   Nee    Ja, namelijk:

Door ondertekening verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats    

  dag  maand       jaar

Datum         Handtekening
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