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Caro motorista,

o seu

veiculo encontra-se irnobilizado. A Rijkswaterstaat [Direcço Geral das
Obras Ptiblicas] tem como prioridade absoluta a manutenço da segurança e a
dirninuiço do incémodo para o trfego restante. Por esta razo, a
Rijkswaterstaat, na qualidade de gestora da rede de estradas principais, fez
acordos corn o setor dos transpoftes e corn as seguradoras, corn o objetivo de
garantir a desIocaço dos v&culos imobilizados para uma localizaço segura o
mais rapidarnente possivel. Esta coIaboraço, implementada por politicas piblicas,
é designada pot Gesto de Incidentes. Para si, isto significa que a Rijkswaterstaat
designa uma empresa de pronto-socorro para efetuar o reboque do seu v&culo
para um local seguro. As despesas de reboque so da sua responsabilidade. Desta
forma, a empresa de pronto-socorro iré apresentar-Ihe uma fatura para
pagamento, ou solicitar uma garantia de pagamento, imediatamente apâs o
reboque. Se estas despesas nâo forem pagas atempadarnente, isto poder
conduzir a açöes de cobrança que acarretam consigo despesas adicionais.
Em algumas condiçöes é necessrio consultar um perito de veiculos, cargas e
meio ambiente (perito VLM). Nestes casos, o perito desloca-se até zona da
imobilizaço para aconselhar os serviços de pronto-socorro e para elaborar um
relatôrio sobre a situaço.
Os custos relacionados corn a intervenço deste perito sâo cobrados ao
proprietrio do(s) vecuIo(s) envolvido(s). 5e possuir um seguro de pronto-socorro
ou aconselhamento VLM, pode enviar a sua fatura sua seguradora.
Mais informaçöes sobre a gesto de incidentes corn veiculos pesados encontram
se ern www.stirnva.nl.

Corn os melhores cumprirnentos,

o

MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E MEIO-AMBIENTE,
Ern seu npme,
o diretor’ile oesto de tréfego,

eng. R.P.].
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