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Stimate ofer,
Ati avut pan cu autovehiculul dvs. Departamentul Rijkswaterstaat pune pret pe
sigurant i pe limitarea impedimentelor pentru restul traficului. În acest sens,
Rijkswaterstaat în calitate de administrator al retelei drumurilor principale a
stabilit înelegeri cu sectorul de transporturi i asigurtorii pentru a muta
autovehiculul avariat cât maf urgent posibil într-un loc sigur. Aceast colaborare
se numete Incident Management (Managementul Incidentelor) i reprezint
executarea unei politf ci publice. Acest lucru înseamn pentru dvs. c
Rijkswaterstaat d comand unei companii de tractare pentru a muta
autovehiculul într-un loc sigur. Cheltuielf le aferente vor fi suportate de dvs. Firma
de tractare v poate întocmi o factur fmediat dup tractare sau poate solicita o
garantie de plat. În cazul în care dvs. nu achitati la timp costurile, acest lucru va
duce la actiuni ulterioare de încasare care pot fmplica suplimentare.
În anumite conditii se poate solicita expertiza din partea unui specialist în
autovehicule, încrcturi i protecia mediului (specialist VLM). In acest caz la
locatie va veni un specialist pentru a da consultant serviciflor de ajutorare i
pentru a întocmi un raport al situatiei.
Cheltuielile de implicare a expertului se vor factura separat proprietarului
autovehiculelor respective. În cazul în care aveti asigurare pentru tractare sau
pentru consultant VLM puteti trimite factura respectiv societtii dvs. de
asigurare.
Informatii suplimentare referitor la managementul incidentelor pentru autoutilitare
gsii pe pagina www.stimva.nl.

Cu stim,
MINISTRUL INFRASTRUCTURII I MEDIULUI,
prin delegat,
Directorul Oficiului de Circulatie Rutier Olanda,
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