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Basta förare,
En olycka eller skada dr lastbilar âr inbiandade fr ofta lnga och lngvariga
trafikstockningar som följd, som Ieder tili stor ekonomisk skada. Det ar dârför en
stor fördel att snabbt kunna hantera olyckor och incidenter med lastbilar.
Sedan den 1 januari 2008 kan en lastbil fraktas bort snabbare (pskyndad
bargning) eller flyttas s att den inte orsakar hinder för trafiken (fördröjd
bargning). Dârefter kan lastbilen bürgas vid en lugnare tidpunkt. Den pskyndade
eller fördröjda bargningen kan f som följd att det uppstr extra skador p ditt
fordon och/eller dess last. Skulle det ha uppsttt skador p ditt fordon och/eller
dess last tilt följd av detta nya arbetssütt kan du, under vissa förutsâttningar, f
dessa skador ersatta av Rijkswaterstaat.
Du mste ansöka skriftligen hos Rijkswaterstaat för att f ersttning för
ekonomisk skada som har tilifogats ditt fordon och/eller dess last tilt följd av
arbetssattet pskyndad eller fördröjd bârgning. 1 detta falI mste följande
information lâmnas:

1. Uppgifter om fordonet
—

—

—

—

—

Registreringsnummer p
skadat fordon, trailer och/eller
slap
Namn p registrerad
fordonsgare
Adressuppgifter
Telefonnummer
Kontaktperson

2. Uppgifter om olyckan
—

—

—

Datum för olyckan
Tidpunkt för olyckan
Olycksplats (vâgnummer
och kilometerplats)

3. Uppgifter om skadan
(bilagor)
—

—

Skaderapport gâllande den
extra skadan (skadeexpert)
Prisuppgifter för reparationer
extra skada (terförsâljare)

Ovan nâmnda information ska skickas tilt Rijkswaterstaat, till följande adress:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde! uitgestelde berging
Postbus 536
NL-2300 AM LEIDEN, NEDERLÂNDERNA
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Om du har ytterligare frgor kan du ta kontakt med CMV:
-

telefonnummer: +31 (0)71-5249439

Rijkswaterstaat Verkeeren Watetmanagement
Ing. R.P.]M. Salden

ZB/PBIN/GJV/00048

S fort som Rijkswaterstaat har mottagit din ansökan med ovan namnda

information tas din ansökan upp tili behandling. Du fr en skriftlig bekrftelse p
m otta ga n de.
Ofta tilikallas en expert p omrdet för fordon, last och miljö tili bârgningsplatsen.
Derina expert ger rd tili râddningstjnsten och skriver en rapporJ: om hela
hanteringen. CMV fördelar kostnaderna för att anlita denna expert mellan
agarna/innehavarna av de aktuella lastbilarna, som kan begâra ersattning för
största delen av denna kostnad frn sitt förskringsbolag. Försâkringsbolaget hat
râtt att f en kopia av rapporten (skriven p nederlândska).
Met information finns p https://www.stimva.nl/

Vanliga haisningar,
MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
och p dennes vâgnar,
chefen fôr nederlândska transportstyrelsen VWM,

Ing. R.P.3.M Salden
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