
  Nederland Nederland Buitenland Buitenland

  Pechservice  Pechservice Pechservice Pechservice
  Motor Auto Motor en Auto Motor of Auto
  Via KNMV lidmaatschap Via KNMV lidmaatschap Via KNMV verzekeringen Via KNMV lidmaatschap

1. Reparatie langs de weg 
 (indien mogelijk)

2. Noodzakelijke kosten 
 van hulp

3. Transport naar 
 professionele reparateur 
 naar keuze

4. Transport naar professionele 
 dichtstbijzijnde reparateur

5. Bestellen en toezenden van 
 onderdelen naar buitenland 
 (exclusief de onderdelen zelf)

6. Berging en stalling

7. Vervoer inzittenden per 
 taxi/openbaar vervoer

8. Vervangend vervoer**

9. Hotelkosten

10. Repatriëring  n.v.t. n.v.t

 

*) Geldt voor auto’s jonger dan 14 jaar. 

**) Geldt enkel als betreffende aanvullende module is afgesloten via het KNMV lidmaatschap of wanneer er sprake is van een volledig casco dekking (allrisk) voor het motorrijtuig via KNMV 
Verzekeringen (uitsluitend bij een ongeval).

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Een ongeval – wat nu?

• Blijf rustig en vriendelijk.

• Breng eerst jezelf, je eventuele duopassagier en andere betrokkenen in veiligheid.

• Pas op voor mogelijk achteropkomend of tegemoetkomend verkeer. 

•  Bij lichte schade: maak zo mogelijk snel een paar foto’s van de ongevalssituatie en rijd dan direct naar een 
veilige plek om risico’s en hinder voor ander verkeer te voorkomen. 

•  Is verder rijden niet mogelijk? Schakel de alarmlichten in en rol je motor van de rijbaan naar vluchtstrook of 
berm. Zoek een veilige plek (liefst achter de vangrail) en roep vanaf daar hulp op.

Wie moet je als eerste bellen?

Schadecoach voor de motorrijder

Zijn er gewonden?

Is inzet van politie, brandweer 
nodig?  (Kies bij twijfel ‘ja’)

Is inzet van een berger en 
vervangend vervoer nodig?

Bel 112
Verleen Eerste Hulp
Bel 144 voor een gewond dier

Bel
Bel de London Alarm Service  
020-851 22 87

Bel 0900-8844

Vul samen met de tegenpartij(en) het schadeformulier in en maak foto’s van de schade.

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

1.   Gebruik één Europees schadeformulier voor 
beide partijen.

2.  Vul altijd beide kanten van het schadeformulier in:
 a.  Voorkant: Vul deze samen met de tegenpartij 

in. Maak direct een goede tekening van de 
situatie. 

 b. Achterkant: Deze kun je bij thuiskomst invullen.
3.   Laat bij forse schade en/of letsel altijd proces 

verbaal opmaken door de politie.
4.   Fotografeer indien mogelijk ook ‘stille getuigen’ 

zoals remsporen en glassplinters.
5.   Schrijf naam, adres en telefoonnummer van 

getuigen op het formulier, ook als je  
duopassagier een familielid is.

6.   Zorg ervoor dat de gegevens van de tegenpartij 
goed worden opgeschreven. Je kunt hiervoor de 
kentekenbewijzen en groene kaart gebruiken.

7.   Zet zorgvuldig de kruisjes bij vraag 12 (over de 
ongevalstoedracht) en vergeet niet in te vullen 
hoeveel vakjes je hebt aangekruist (in kolom A 
en in kolom B). Kruis nooit iets aan dat ‘onge-
veer juist’ is. Dit kan in een schuldvraag-
discussie in je nadeel werken.

8.   Zet geen handtekening onder punt 15 als je het 
niet eens bent met de inhoud van het formulier.

9.   Als het schadeformulier is ingevuld en  
ondertekend, neem je allebei een exemplaar.

10.  Beide partijen kunnen nu de achterkant invullen 
voordat de formulieren naar de eigen verzeke-
ringsmaatschappij of tussenpersoon worden 
gestuurd. Bewaar altijd een kopie.

Tips bij het invullen van het schadeformulier
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