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Arvoisa kuljettaja,
Onnettomuuden tal moottorivian takia pysahtyneet kuorma-autot alheuttavat
usein pitkia ja pitkaikaisia jonoja, jotka aiheuttavat merkittüvââ taloUdellista
vahinkoa. Tâmn vuoksi on târkeaa etta onnettomuudet, joissa kuorma-autot ovat
osallisina, selvitetaân nopeasti.
1. tammikuuta 2008 alkaen kuorma-auto on voitu hinata ensisijaisesti pais
tapahtumapaikalta (nopeutettu hinaus) tal siirtâ paikalle, jossa siita ei ole haittaa
muulle Iiikenteelle (siirretty hinaus).

Tilanteen rauhoitettua kuorma-auto hinataan

joka tapauksessa pols. Nopeutettu tal siirretty hinaus voi johtaa lisvahinkoihin
ajoneuvollenne ja/tal kuormalle. Jos tëmân uuden toimenpiteen soveltamisen
johdosta ajoneuvollenne ja/tal kuormalle aiheutuu lisavahinkoja, voitte tietyin
ehdoin saada korvausta Liikenne- ja yleisten töiden ministeriölta.
Teidün on kirjallisesti anottava Liikenfle- ja yleisten töiden miflisteriöltâ korvausta
nopeutetun tal siirretyn hinauksen soveltamisen johdosta ajoneuvolle ja/tai
kuormalle alheutufleista Iisavahiflgoista. Anomuksesta tâytyy iImet seuraavat
tiedot:

1. Tiedot ajoneuvosta
—

—

—

—

—

Vahingoittuneen ajoneuvon,
pervaunun ja/tal trailerin
rekisterinumero(t)
Ajoneuvon rekisteröity

haltija
Osoitetiedot
Puhelinnumero
Yhteyshenkilö

2. Tiedot onnettomuudesta
—

—

—

Onnettomuuden paivamâârâ
Onnettomuuden kellonaika
Onnettomuuden
tapahtumapaikka

(moottoritien numero ja
kilometrivlitta)

3. Tiedot vahingoista
(1 iitteina)
Lisvahinkoa koskeva

—

—

raportti
(vahinkoasiantuntijan
laatima)
Lisâvahiflgon

korjauskustannukset
(jaIleenmyyjn arvio)

YIIa olevat tiedot voitte Iâhetta Liikenne- ja yleisten töiden ministeriölle,

osoitteeseen:
Rijkswaterstaat, Centraal Meld punt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde/ uitgestelde berging
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Jos TeiIlâ on lisâkysymyksia, voitte ottaa yhteytta CMV:een:
-

zB/PBIM/G]v/00048

puhelinnumero +31 (0)71 5249439

Kun Liikenne- ja yleisten töiden ministeriö on vastaanottanut anomuksenne ja yllâ
mainitut tiedot, ne otetaan kâsittelyyn. Saatte kirjallisen vastaa nottovahvistuksen.
,Usein onnettomuuspaikalla cm ajoneuvo-, lastaus- ja ympris,töasiantuntija
(voertuig-, lading- en milieudeskundige eli VLM, entinen nimitys 511). Tama
asiantuntija neuvoo htâpalveIun työntekijöitâ ja laatii tapahtumasta raportin.
CMV jakaa tâman asiantuntijan kâytöstâ aiheutuneet kustannukset
onnettomuudessa osallisina olevien ajoneuvojen omistajien/haltijoiden kesken ja
vakuutus korvaa namâ kustannukset suurimmaksî osaksi. Vakuutuslaitoksella on
oikeus saada jâljennös (hollanninkielisestâ) raportista.
Lisatietoja on osoitteessa https ://www. stimva nu
.

Ystâvâllisin terveisin,
LIIKENNE- JA YLEISIEN TÖIDEN MINISTERIN
puolesta
Alankomaiden liikennekeskuksen johtaja

Ing. R.P.].M Salden
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