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A sua referência
Anexo(s)

Caro motorista,
Urn acidente ou avaria que envolva veiculos pesados d frequentemente origem a
filas longas e demoradas, que, por sua vez, causam danos econâmicos
considerveis. Pot este motivo, a regularizaço râpida dos incidentes corn
veiculos pesados é muito vantajosa.
A partir de 1 de Janeiro de 2008, os veiculos pesados podero set rebocados mais
cedo (antecipaço do pronto-socotro) ou podero set posicionados de forma a no
constituir incârnodo para o trfego (adiarnento do ptonto socorro). 0 veiculo
pesado seri rernovfdo quando a situaço estiver mais cairna. A antecipaço ou o
adiamento do pronto-socorto podern provocar a ocorrência de danos adicionais no
seu vefculo e/ou carga. Se, na sequência da aplicaço desta nova metodologia, se
produzirem danos adicionais no seu veiculo e/ou catga, podet, em determinadas
condiçöes, obtet o seu pagamento junto da Rijkswaterstaat [Direcço Getal das
Obras Ptblicas].
Dever solicitar â Rijkswaterstaat pot escrito o pagamento dos danos financeiros
adicionais produzidos no seu veiculo e/ou carga, na sequência da aplicaço da
antecipaço ou do adiamento do pronto-socorro. Para tal, deve indicar as
seguintes informaçöes:

1. Dados do veiculo
—

—

—

—

—

Matricula(s) do veiculo
danificado, semi-reboque
e/ou reboque
Nome do titular do tegisto
do veiculo
Endereço
Niimero de telefone
Pessoa de contacto

2. Dados do acïdente
—

—

—

Data do acidente
Hora do acidente
Local do acidente (ntmero
da autoestrada e indicaço
da distância em
hect6metros)

3. Indicaço dos danos
(anexos)
—

—

Relatârio dos danos
adicionais (perito de danos)
Indicaço do preço da
teparaço dos danos
adicionais (concessionrio)

Poder enviar a informaço acima para a Rijkswaterstaat, para o endereço:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
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Em caso de d(ividas, poder contactar o CMV:
-

nûmero de telefone: +31(0)71 5249439

o

seu pedido e a informaço acima referida sero apreciados pela Rijkswaterstaat
logo ap6s a sua receçâo. Ser-lhe- enviada uma confimaço por escrito da
receço do seu pedido.

Na maioria dos casos, um perito de verculos, cargas e meio ambiente (VLM, antiga
STI) estar presente nos locais. Este perito fornece aconselhamento aos serviços
de pronto-socorro e elabora um relatârio sobre o ocorrido. Os custos deste perito
so distribuidos pela CMV pot todos os proprietrios/titulares dos veiculos pesados
envolvidos. Em alguns casos, estes custos so reembolsados pela(s)
seguradora(s). A sua seguradora tem direito a receber uma câpia do relatério (em
neerlandês).
Para mais informaçöes, consulte https://www.stimva.nI/

Corn os melhores curnprirnentos,

o

MINISTRO DOS TRANSPORTES E DAS OBRAS PÛBLICAS,
Em seu nome,
O Director do Verkeerscentrum Nederland [instituto do trfego dos P&ses Baixos]

Eng. R.R].M Salden
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