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Zastosowanie przypieszonego/op6±nionego usunicia
pojazdu

Paiistwa nr ref.:
Zalcznikf 1)

Szanowni kierowcy,
Wypadek lub awaria z udzialem samochodéw cizarowych czsto powoduje dugie
i Uugotrw&e korki, ktâre doprowadzajq. do znacznych szkéd ekonomicznych.
Diatego tez bardzo wazne jest szybkie zajcie si incydentami z udzi&em
samochodâw ci±arowych.
Od 1 stycznia 2008 rokU samochéd cizarowy zostanie wczeniej odholowany
(przypieszone usunicie pojazdu) lub zostanie w taki sposéb przestawiony, ze nie
bdzie stanowil ±adnej przeszkody dia ruchu drogowego (opâ±nione usunicie
pojazdu). W tym przypadku samochéd ciarowy zostanie usunity
w spokojniejszym czasie. Przypieszone lub opô±nione usunicie pojazdu moe
spowodowa powstanie dodatkowych szk6d Patistwa pojazdu i/lub adunku. ]eli
na skutek zastosowania tej nowej metody pracy Paristwa pojazd i/lub tadunek
poniesie dodatkowe szkody, mog Paristwo, pad pewnymi warunkami, otrzyma
od Rijkswaterstaat zwrot kosztéw za powstae szkody.
Powinni Paiistwo zozyE pisemny wniosek do Rijkswaterstaat o zwrot dodatkowych
koszt6w za szkody Patistwa pojazdu i/Iub adunku na skutek przypieszonego lub
opé±nionego usunicia pojazdu. Przy tym nalezy zaczy nastpujce informacje:

1. Informacje dotyczce
pojazdu
—

—

—

—

—

Numer rejestracyjny
(numery rejestracyjne)
uszkodzonego pojazdu,
naczepy i/lub przyczepy
Nazwisko waciciela pojazdu
Adres
Numer telefonu
Osoba kontaktowa

2. Informacje dotycz4ce
wypadku
—

—

—

Data wypadkU
Godzina wypadku
Miejsce wypadku (numer
autostrady 1 supki
hektometrowe)

3. Ocena szkéd (Zaf4czniki)
—

—

Protok6 szkodowy dotyczcy
dodatkowych szkâd
(rzeczoznawca
ubezpieczeniowy
Oszacowanie kosztâw
naprawy dodatkowych szkâd
(dealer samochodowy)

Powyzsze informacje mog Paristwo przesla do Rijkswaterstaat, na adres:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde! uitgestelde berging
Postbus 536
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W razie jakichkolwiek pytaii mog si Paiistwo skontaktowa z CMV:
-

Rijkswaterstaat Verkeeren Watermanagement
Ing. P.RJ.M. Salden
Nasz znak
ZB/PBIM/GJV/00048

numer telefonu: +31 (0)71-5249439

Po otrzymaniu Paristwa wniosku i wyzej wymienionych informacji Rijkswaterstaat:
rozpocznie rozpatrywanie wniosku. Otrzymaj Paiistwo pisemne potwierdzenie
odbioru.
Na miejscu czsto bdzie obecny specjalista ds. pojazdéw, tadunkâw i ochrony
rodowiska (VLM, wczeniej STI). Specjalista udziela porad stuzbom ratowniczym
oraz sporzdza sprawozdanie z calego przebiegu sprawy. Koszty zwizane
z wynajciem owego specjalisty s dzielone przez CMV na wlacicieli/posiadaczy
danych samochodâw cizarowych oraz w przewa±ajcej czci s pokryte przez
ubezpieczenie. Ubezpieczyciel ma w tym celu prawo do otrzymania kopij
sprawozdania (w jzyku niderlandzkim).
Dalsze informacje znajdujsi na stronie https://www.stimva.nh/

Z powazaniem,
MINISTER TRANSPORTU 1 GOSPODARKI WODNE],
w jego imieniu,
Dyrektor Centrum ruchu drogowego VWM,

Ing. R.P.].M Salden
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