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Informatie 

Waar bevond u zich ten tijde van het ongeval? ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Bevond u zich in/op een betrokken voertuig? 

☐  Nee    ☐  Ja  Zo ja, welk voertuig? _________________________________________________________________ 

Bestaat er een relatie tussen u en één van de bij deze aanrijding betrokken partijen? 

☐  Nee    ☐  Ja  Zo ja, welke relatie? _________________________________________________________________ 

Algemeen 

1  Op welk tijdstip vond het ongeval plaats? ______ uur ☐ voormiddag ☐ namiddag 

2  Was het licht, schemerig of donker? ☐ licht  ☐ schemer ☐ donker 

3  Gebeurde het ongeval binnen of buiten ☐ binnen de bebouwde kom 

    de bebouwde kom? ☐ buiten de bebouwde kom 

4  Wat is de maximum toegestane snelheid ter plaatse? ______ km per uur 

5  Op wat voor soort weg werd gereden? ________________________________________________ 

 (bijv. rustige weg, drukke weg, doorgangsweg, ________________________________________________ 

 winkelstraat, voorrangsweg) ________________________________________________ 

6  Hoe was de weersgesteldheid? ☐ droog  ☐ regen  ☐ heftige regen 

☐ hagel  ☐ sneeuw ☐ ijzel 

☐ mist ☐ ijzel ☐ windstoten 

7  Hoe was de toestand van het wegdek? ☐ droog  ☐ nat ☐ besneeuwd 

☐ beijzeld ☐ glad 

8  Vond de aanrijding plaats op of nabij een voetgangers- of ☐ nee 

 fietsersoversteekplaats, uitrit, bushalte, woonerf of school? ☐ ja, bij _________________________________________ 

9  Was er straatverlichting ter plaatse? ☐ nee ☐ ja 

 zo ja, brandde de straatverlichting? ☐ nee ☐ ja 

10  Als één betrokkene en/of beide betrokkene slecht waarneembaar waren, wat was hiervan de oorzaak?

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Schadekantoor.nl
Hamelbergstraat 7 E: info@schadekantoor.nl 
6611 KM Overasselt T 024-3976787 I: www.schadekantoor.nl 

Contactgegevens Schadekantoor.nl dossiernummer: relatienr.: 

Dit formulier is ingevuld door:   ☐   betrokken fietser/voetganger   |   ☐  betrokken gemotoriseerde   |   ☐  getuige 

Uw persoonlijke 
gegevens 

naam & voornamen 

adres 

postcode & woonplaats 

geboortedatum 

geboorteplaats 

telefoon 

e-mail 

Betreft: Aanrijding op                             locatie: 
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11  Wat is de leeftijd van de fietser?     ☐ jonger dan 14 jaar, namelijk ____________ jaar 

        ☐ ouder dan 14 jaar,  namelijk ____________ jaar 

        ☐ ongeveer 14 jaar 

 

12  Zijn er (meer) getuigen bekend?    ☐ nee  ☐ ja 

      zo ja, volledige naam- en adres- en telefoongegevens: _______________________________________________ 

       _______________________________________________ 

       _______________________________________________ 

       _______________________________________________ 

 

13  Is er politie aanwezig geweest?     ☐ nee  ☐ ja  ☐ niet bekend 

      Is uw getuigenverklaring door de politie opgenomen?  ☐ nee  ☐ ja  

     Zo nee, waarom niet?     _______________________________________________ 

       _______________________________________________ 

 

Specifieke omstandigheden 

       fietser/voetganger  gemotoriseerde 

 

1    Met welke snelheid werd in eerste instantie  

      gereden/gelopen?     ______ km per uur  ______ km per uur 

2    Werd de snelheid vlak voor de aanrijding nog aangepast? ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

      zo ja, naar welke snelheid?    ______ km per uur  ______ km per uur 

3    Waar werd op het wegdek gelopen/gereden?  ☐rechts  ☐midden  ☐rechts ☐midden  

☐links    ☐ links 

4    Op welk soort wegdek werd gereden?   _______________  _______________ 

      (bijv. verhard, onverhard, asfalt, zand,    _______________  _______________ 

      klinkers, fietspad) 

5    Hoe breed was de weg?    _________ meter   _________ meter 

6    Werd er tijdig richting aangegeven?   ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

       ☐ niet van toepassing  ☐ niet van toepassing 

7    Werd er alvorens van richting te veranderen omgekeken? ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

       ☐ niet van toepassing  ☐ niet van toepassing 

8    Reed men al voorgesorteerd?    ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

       ☐ niet van toepassing  ☐ niet van toepassing 

      zo ja, hoeveel meter reed men al voorgesorteerd? _________ meter   _________ meter 

9    Was er sprake van slingerend rijgedrag?   ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

10  Werd er verlichting gevoerd?    ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

11  Hoe was het uitzicht ter plaatse?   ☐ vrij ☐ belemmerd  ☐ vrij ☐ belemmerd 

12  Indien er sprake was van een slecht uitzicht, waardoor  _______________  _______________ 

      werd het uitzicht dan belemmerd? (bijv. bebouwing,  _______________  _______________ 

      struikgewas, geparkeerd staande auto’s)   

13  Op hoeveel meter zag men elkaar voor het eerst?  _________ meter   _________ meter 

14  Op hoeveel meter had men elkaar voor het eerst  

      kunnen zien?      _________ meter   _________ meter 

15  Kunt u het verkeersgedrag even voor de aanrijding  

      nader omschrijven? (bijv. aarzelend, onzeker, zeker) _______________  _______________ 

16  Werd een verkeersbord, verkeerslicht of  

      wegmarkering genegeerd?    ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 

      zo ja, welke overtreding beging men?   _______________  _______________ 

17  Als er sprake was van een inhaalmanoeuvre,  

     op welke afstand werd er gepasseerd   ____________ meter  ____________ meter 

18  Werd er door middel van een signaal kenbaar  

      gemaakt dat men wilde passeren?   ☐ nee ☐ ja   ☐ nee ☐ ja 
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Specifieke omstandigheden (vervolg) 

 

19  Wat deed men om een ongeval alsnog te vermijden? 

 

fietser/voetganger      gemotoriseerde 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

__________________________________________   _____________________________________ 

 

20 Wat is er precies gebeurd?  Graag een nauwkeurige omschrijving van de toedracht.  

     Wie is er volgens u aansprakelijk en waarom meent u dat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u bereid het voorgaande onder ede te bevestigen?      ☐  Nee    ☐  Ja 

 
Ondergetekende verklaart deze getuigenverklaring geheel naar best weten,  juist en overeenkomstig de waarheid te hebben  
ingevuld en beantwoord.  

 

Plaats:  Datum:  Handtekening:  
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