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Vragenformulier aanrijding  
met niet-motorrijtuig
Artikel 185 Wegenverkeerswet 

          Kenmerk  

1. Waar heeft het ongeval plaatsgevonden (plaats, straatnaam of straatnamen in geval van een kruising)

 

2.  Met welke snelheid mag ter plaatse worden gereden?     km per uur

3.  Met welke snelheid reed u?         km per uur

4.  Met welke (geschatte) snelheid reed uw tegenpartij?     km per uur

5.  Bent u ter plaatse bekend?        ja  nee

6.  Werd het uitzicht ter plaatse voor u belemmerd?     ja  nee

 Zo ja, op welke wijze?  

7. Werd het uitzicht voor uw tegenpartij belemmerd?    ja  nee

8. Was er sprake van bijzondere omstandigheden? Bijvoorbeeld op of  nabij school, oversteekplaats, 
uitrit, bushalte, verkeersdrempel?

 

9.	Welke	leeftijd	heeft	de	fietser	/	voetganger?	 	 	 	 	 	  jaar

10. Heeft u een verkeersfout gemaakt?       ja  nee

 Zo ja, welke?   

11. Heeft uw tegenpartij een verkeersfout gemaakt?     ja  nee

 Zo ja, welke?   

12. Zag u de tegenpartij aankomen?        ja  nee

 Zo ja, op welke afstand bevond deze zich toen?       meter

01
69

.0
7/

18



13. Zijn er bij u getuigen van deze aanrijding bekend?     ja  nee

 Zo ja, wilt u ons de namen en adressen opgeven:

 a. Naam en voornamen  man  vrouw

   Adres    Geboortedatum 

   Postcode   Woonplaats 

 b. Naam en voornamen  man  vrouw

   Adres    Geboortedatum 

   Postcode   Woonplaats 

Overige belangrijke informatie

Handtekening
Hiermee verklaart u dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld

Plaats      

Datum      

Naam en voornamen  
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