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Kre fører,
En ulykke eller et uheld med lastvogn medfører ofte lange og langvarige
trafikkøer, som kan resultere i betydelige økonomiske konsekvenser. Det er derfor
hensigtsmssigt, at ulykker, hvor lastvogne er involveret, aMkles hurtigt.
Pr. 1.januar 2008 bliver lastvogne bugseret hurtigere vk (fremskyndet
bugsering), eller placeres sledes, at de ikke er til gene for den ovrige trafik
(udskudt bugsering). 1 sidstnvnte tiIflde fjernes lastvognen p et senere,
mindre trafikeret tidspunkt af dagen. Den fremskyndte eller udskudte bugsering
kan resultere i yderligere skade p Deres køretøj og/eller last. Hvis anvendelsen af
denne nye procedure resulterer 1 yderligere skade p Deres køretøj og/eller last,
kan De henhold til bestemte betingelser f godtgørelse for dette fra Ministeriet
for Vandveje og Offentlige AnIg.
De skal indsende en skriftlig anmodning til Ministeriet for Vandveje og Offentlige
Anlg om godtgørelse for den yderligere økonomiske skade p Deres køretøj
og/eller last som følge af anvendelsen af fremskyndt eller udskudt bugsering.
Følgende oplysninger skal inkluderes:

1. Information om koretoj
—

—

—

—

—

Registreringsnummer/registreringsnumre
p det beskadigede køretøj, sttevogn
og/eller anhnger
Navn p køretøjets registrerede
indehaver
Adresseoplysninger
Telefonnummer
Kontaktperson

2. Information om
uheld
Dato for uheld
Tidspunkt for uheld
Uheldssted
(motorvejsnummer og
kantpl)

—

—

-

3. Oplysninger om
skaden(Bilag)
Skadesrapport om
den yderligere skade
(skadesekspert)
Prisoverslag for
reparation af den
yderligere skade
(vrksted)
—

-

Ovennvnte oplysninger indsendes til Rijkswaterstaat p følgende adresse:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde! uitgestelde berging
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Postbus 536
2300 AM Leiden
Holland
Hvis De har yderligere spørgsml, er De velkommen til at kontakte CMV p
følgende nummer: +31(0)71 5249439.
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Nr Ministeriet for Vandveje og Offentlige Anlg har modtaget Deres anmodning
samt ovennvnte oplysninger, vii sagen blive behandlet. De vii modtage en
skriftlig bekrftelse for modtagelse.

En køretøjs-, last- og miljøekspert (VLM, tidligere STI) vii ofte vre tilstede p
uheldsstedet. Denne ekspert vil rdgive p stedet samt udforme en rapport om
hele processen. Udgifterne til denne ekspert vil af CMV blive fordelt mellem
ejerne/indehaverne af de involverede lastvogne og dkkes i de fleste tilflde af
forsikringsseiskaberne. Deres forsikringsselskab har ret til at modtage en kopi af
rapporten (hollandsk).
De kan finde yderligere information p https://stimva.nh/.
Med venlig hilsen,
MINISTEREN FOR TRANSPORT, OFFENTLIGE AN[JEG OG VANDVEJE,
vegne af,
Wegverkeersmanagement direktør VWM,

Ing. R.P.J.M Salden
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