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Referinta dvs.
Anex (Anexe)

Stimate ofer,
Un accident sau un ghinion în care este implicat un camion sau au adesea drept
consecin ambutelaje lungi i de lung durat, care produc pagube economice de
proporii ridicate. De aceea este necesar ca incidentele cu camloane s fie
soluionate cât mal rapid.
De la 1 lanuarie 2008 camionul va pUtea fi ridicat i transportat mal repede
(degajare rapid) sau va fi pus de o parte în aa fel încât s nu reprezinte o
piedic pentru circulaie (degajare amânat). În acest caz, camionul va fi ridicat
i transportat într-un moment mai linitit. Degajarea rapid/amânat poate avea
drept consecin o deteriorare supIimentar a vehiculului/încrcturii dvs. În
cazul în care s-a produs o pagub supIimentar vehiculului/ încrcturii dvs. ca
urmare a acestel proceduri, putei cere despgubiri la Rijkswaterstaat, cu anumite
condiii.
Trebule s facei o cerere în scris ctre Rijkswaterstaat pentru a primi compensaii
financiare pentru pagubele suplimentare aduse vehiculului/ încrcturii dvs. ca
urmare a procedurii de degajare rapid/ amânat. Cererea trebuie s cuprind
informaiile urmtoare:

1. Datele autovehiculului
—

—

—

—

—

Nr. înmatriculare a vehiculului afectat sau, respectiv,
a remorcii/semi-remorcii
trailer
Numele proprietarului vehiculului
Adresa
Nr. telefon
Persoan de contact

2. Datele reteritoare la
incident/accident
—

—

—

Data la care s-a produs mcidentul/accidentul
Ora la care s-a produs mcidentul/accidentUl
Locul unde s-a produs (nr.
autostrzii i hectometrul
respectiv)

3. Datele referitoare la
prejudicïi (Anexe)
Raport de evaluare a

—

—

pagubei aditionale respective
(stabilit de ctre un expert)
Costul reparaiilor legate de
paguba aditional (stabilit de
ctre un dealer auto)

Informaiile de mal sus le putei trimite la Rijkswaterstaat, pe adresa:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
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In cazul în care mai avei întrebri, puteti lua legtura cu CMV [Centrul de aIarm
pt. degajarea camioanelorJ:
-

Nr. de telefon +31 (0)71-5249439

În momentul în care Rijkswaterstat a primit cererea Dvs. precum i informaiile
necesare, acestea vor fi luate în primire i analizate. Vi se va confirma imediat în
scris primirea cererii Dvs.
Adesea va fi la faa locului un specialist în autovehicule, încrcturi i protecia
mediului (VLM, anterior STI). Acest specialist va oferi consultan ajutoarelor i va
întocmi un raport referitor la întreaga procedur. Costurile implicrii acestui
specialist vor fi distribuite de CMV între proprietari! titularii autoutilitarelor
implicate i se vor recupera îjn principal de la asigurtor(i). Asigurtorul dvs. are
dreptul de a primi o copie a raportului (în limba olandez).
Informatii suplimentare gsii pe https:,’/www.stimva.nl/

Cu stim,
MINISTRUL TRANSPORTU RILOR SI GOSPODÂRIEI APELOR,
prin delegat,
Directorul Oficiului de Circulatie Rutier Olanda,

Ing. R.P.].M Salden
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