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Tiszteit jârm(ivezetö,
Az olyan balesetek, amelyek teherautékat is érintenek, gyakran hosszt és hosszan
tartô köziekedési dugôkat eredményeznek, amik jelentös gazdasgi krokat
okoznak. A teheraut6kat érintö baleseteknél ezért is kivénatos a gyors eijérs.
Erre vaIâ tekintettel 2008. janur 1-töi a teherautôkat gyorsftott eijrssai
szMlitjk ei (gyorsïtott eiszIIités), vagy pedig tgy heiyezik ei az tit mentén, hogy
az a köziekedést ne zavarja (késieltetett eisziIftés). Az utébbi kategâriéba soroit
jrmüveket késöbb, egy nyugodtabb idöszakban sziiftjk ei.
A gyorsftott vagy késieltetett elsziiits következtében eiöfordulhat, hogy az Ön
jrmüve és/vagy rakoménya jruiékos krt szenved. Amennylben ez tényiegesen
megtörténik, és az ûj eijrés aikaimazsa sorén az Ön jrmüve és/vagy
rakomnya jruiékos krt szenved, akkor On ezért a krért bizonyos feitéteiek
meilett a Vïzügyi Hivataitâi krtéritést igényeihet.
A Vîzügyi Hivatalni irsban kérvényezheti a jrmüvön és/vagy rakomnyon a
gyorsitott vagy késieitetett eisziiftsb6i eredö jruiékos anyagi kr megtéritését.
A kérvényben a következ adatokat keii megadnia:

1. A jârmü adatai
—

—

—

—

—

A krt szenvedettjrmG
és/vagy pâtkocsi rendszma(i)
A jérmü tuiajdonosénak
neve
Lakcim
Teiefonszm
Kapcsoiattartô személy
neve

2. A baleset adatai
—

—

—

A baieset dtuma
A baieset
idâpontja
A baleset heiyszmne
(aut6plyaszém
és hektométerkö
jeizés)

3. A kâr Ierâsa (Iâsd
mellékletek)
A iruiékos krr6i készüi
krjeientés (kérszakértö)
A iruiékos k& helyreM
iîtsi köitségei (for
galmazâ)

—

—

A fent feisoroit adatokatjuttassa ei a Vizügyi Hivataihoz a következö cimre:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
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Amennyiben tovbbi kérdései vannak, kérjük, forduljon a teherautâk
elszllitsva 1 foglalkozé központhoz (CMV), a következö teIefonszmon:
+31(0)71-5249439
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Amint a Vzügyi Hivatal a fent emlitett adatokat kézhez kapja, a krtérftési
kérelem elbirlésa megkezdödik. ErröI egy résos igazolést küldünk Ônnek.
Bizonyos esetekben jrmü- rakomny- és környezetvédelmi szakember (VLM
(koébban STI) szakember) bevonését lehet kérni a helysznen. Ez a szakértö a
mentést végzö vllalatnak ad tancsot, valamint jelentést készt a teljes helyzetre
vonatkozéan. A szakértö bevonsénak költségeit a CMV az adott jrmü(vek)
tulajdonosaira hérftjk, és azok biztosftâja / biztosftéi azt felülvizsgljék. Az Ön
biztosftâjânak joga a (holland) nyelvü jelentés msolathoz.
Bövebb téjékoztatst a következö honlapon tall: htts://www.stimva.nl/
Tisztelettel:

INFRASTRUKTÛRA És KÖRNYEZEWÉDELMI MINISZTER
nevében
Köztti forgalomirényftési igazgatâ,

ing. R.RJ.M. Salden
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