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HizIandirilmi / geciktiriimi aracin çekilmesi

Uw kenmerk
Bijlagef n)

Sayin sürücü,
Kaza veya arizaIanmi olan yük araçlari çou zaman uzun ve uzun süreli
kuyrukiara sebep olmakta ve bu ciddi bir ekiide ekonomik hasar vermekte. Bu
sebepten dolayi, yük araçlariyla olan bu tür olaylarin hizli bir ekiide hal edilmesi
büyük önem arz etmekte.
1 Ocak 2008 tarihi itibariyla bir yük araci daha çabuk bir ekilde çekiiir
(hiziandirilmi çekim) veya mevcut trafie sikinti yaratmayacak ekilde geçici bir
süreIiine uygun bir yere çekiiir (ertelenmi çekim). Daha sakin bir zamanda yük
araci oradan çekilecektir. Hizlandirilmi veya erteIenmi çekimden dolayi araciniza
veya yükûnüze ekstra hasar verilebilir. Eer bu yeni çalima ekiinin uyguianmasi
sonucu araciniza ve/veya yükünüze hasar verildii taktirde, bu hasar; artiari göz
önünde bulundurarak, Ulaim ve Su tdaresi Genel Müdüriüü tarafindan
ka ri la na bill t.
Ulaim ve Su daresi Genel Müdürlüü’ne azift olarak hizlandirilmi veya
ertelenmi çekim sonucu araciniz ve/veya yükünüzde olumu olan ekstta finansal
hasar için ödenek talep edebilirsiniz. Bununla birlikte aaidaki bilgilerin
bildirilmesi gerekmektedir:
1. Araç bilgileri
Hasar görmü olan aracin,
dorse ve/veya römorkun
plaka(iari)
Araç ruhsat sahibinin ismi.
Adres bilgileri
Telefon numarasi
Iieti$im için isim

—

—

2. Kaza bilgileri
Kaza tarihi
Kaza saati
Kaza yen (otoyol numarasi
ve hecto metre gösterisi)

—

—

—

3. Hasar bïldirïmi (Ekler)
Ekstra hasar iie ilgili Hasar
raporu (hasar eksper)
Ekstra hasar iie ilgili tamir
için fiyat teklifi (satici)

—

—

—

—

—

Yukarida belirtiimi olan bilgileri Ulaim ve Su Idaresi Genel Müdürlüu’ne
gönderebilirsiniz, adres:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde! uitgestelde berging
Postbus 536
2300 AM LEIDEN
Holland
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Sorulariniz varsa CMV iie iletiime geçebilirsiniz:
-

telefon numarasi:: +31 (0) 71-5249439
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UIaim ve Su Idaresi Genel MüdürIüü talebinizi ve yukaridaki belirtiImi olan
bilgileri aIdii taktirde, bavurunuz iIeme alinacaktir. Yazili olarak teyidi tarafiniza
gönderilecektir.

Çou zaman araç, karg.o ve çevre uzmani (VLM uzmani, daha önce STI uzmani)
kaza/olay yerinde bulunuyor olacaktir. Uzman yolda kalmi aracin Iokasyonuna
gelerek acil yardim hizmetlerine tavsiyede bulunur
ve durumun tamamiyla ilgili bir rapor hazirlar. Uzman için ücretler araç
sahip(ierine)/kullanici(larina) CMV tarafindan fatura edilir (payIatiriiir) ve genel
olarak sigorta tarafindan karilanmaktadir. Sigorta irketinize (Hoilandaca) rapor
kopyasi gönderilebilmektedir.
Yük araçlarinda Incident Management iie ilgili daha fazia bilgi için
https://www.stimva.nh/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Saygilanmla,

UIatirma ve Su tdaresi Bakanlii adina,
Trafik Yönetim Müdürü VWM

Ing. R.P.].M Salden
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