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ol Een ongeval op weg naar school met de fiets, te voet, ... WAT NU ?

Daar sta je dan. Fiets kapot, en misschien ben je ook gewond!
Blijf kalm en laat je niet overdonderen.

Do’s

Maak, als je kan,  z een foto met je gsm voor je je fiets en het  
andere voertuig verplaatst of markeer deze plaats met een krijtje.
Vraag naam en adres van de andere betrokken partij en geef jouw gegevens. z
Ga na of er getuigen waren van het ongeval en schrijf hun naam, adres en telefoonnummer op. z
Waarschuw je ouders en de school. z
Programmeer deze telefoonnummers in je gsm: z

Politie HEKLA: 03 444 00 00 z
Noodnummer via gsm: 112 z
School: 03 4 z 57 12 51

Don’ts

Een Europe z es aanrijdingsformulier NIET ondertekenen, want alles wat je ondertekent kan ook tégen jou 
gebruikt worden.
Neem ook nooit zomaar geld aan. Je weet toch niet hoeveel schade je precies hebt. z
Verlaat de eva z cuatie plaats niet, maar wacht op verdere instructies.

Politie bellen ?

Als je minderjarig bent (mag natu z urlijk ook als je meerderjarig bent).
Als je gewond bent. Ook als je denkt dat het niet erg is. z
Als de andere partij is weggereden zonder zijn gegevens achter te laten. z
De agenten schrijven dan het verhaal op van de betrokken partijen en getuigen. z
Ze maken ook een schets en/of van de verkeerssituatie. z
Laat ook je schade vaststellen. z
Een kopie van je verklaring kan je la z ter afhalen op het politiekantoor.

De andere partij is weggereden ! (= vluchtmisdrijf)

Bel de politie, of ga onmiddellijk z  zelf naar het poltiekantoor.
Geef de poltie zo veel mogelijk informatie zodat de dader kan opgespoord worden. z
Getuigen zijn hier natuurlijk heel belang z rijk !

Wat doe je met al die gegevens ?

Je bezorgt alle informatie zoals foto’s, aanrijdingsformulier z , verklaringen aan de poltie, ... aan de verzek-
ering (familiale of bromfietsverzekering). Aan de hand van dit bewijsmateriaal zal er uitgemaakt worden 
welke schade er aan wie moet vergoed worden.
Bij lichamelijke schade moet je ook aan de school een aangifte van het ongeval doen: de schoolverzeker- z
ing zal je medische onkosten terugbetalen.
De schoolverzekering zal jouw eigen materiële schade of die van de tegenpartij niet betalen. z

Aanrader voor de ouders: www.wegcode.be
doorklikken naar pdf documenten nuttige brochures: “kinderen slachtoffer van het verkeer”


