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Geef alleen informatie over de aanrijding die u bij de rechtbank onder ede kunt bevestigen. 

1. Algemene gegevens

Getuigenverklaring bij een aanrijding / ons dossier:  

2. Persoonsgegevens

Achternaam:    Voornamen:     M  V

Adres:       Postcode/plaats: 

Telefoonnummer:     Geboortedatum: 

3. Algemene informatie aanrijding

Datum:         Tijdstip:  

Straat:        Gemeente: 

Weersomstandigheden: 

Relatie tot betrokkenen: 

4. Omschrijving van de schade

Geef hieronder een beschrijving van de situatie. Geef duidelijk aan waar u zich in de situatie bevond.

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de kentekens, merken en/of kleuren van de voertuigen?:

 

Met welke snelheden werd er naar uw schatting door partijen gereden?:

 

Werd er richting aangegeven, zo ja, door wie en hoeveel meter voor de aanrijding plaatsvond?

 

 

Werd er tijdig voorgesorteerd en zo ja, door wie?

 

 

Reden de voertuigen rechts, midden of links op de weg?

 

 

Stond één van de voertuigen stil?

 

 

Indien een voertuig stilstond, hoelang stond dit voertuig stil?

 

 

Had het ongeval voorkomen kunnen worden en zo ja, door wie en op welke wijze?
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Wie draagt er naar uw mening schuld aan dit ongeval en waarom?

 

 

In welke relatie staat u tot degenen die bij het ongeval betrokken waren?

 

 

 

5. Tekening

Hieronder kunt u een situatieschets maken, geef ook aan waar u zich bevond.

Overige opmerkingen:

 

Bent u bereid uw verklaring onder ede te bevestigen?   Nee   Ja

 

6. Beknopt privacystatement

Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige privacystatement verwijzen wij u naar 
onze website www.turien.nl/privacystatement-getuigen. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.

Wij vragen u om persoonsgegevens en andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het uitvoeren van de verzekering (kort gezegd: 
schadebehandeling), om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten te waarborgen 
(bijvoorbeeld het tegengaan van en onderzoeken naar fraude), en om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben (bijvoorbeeld ter 
verbetering van onze communicatie, als bewijs, of voor training van onze medewerkers).

De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen voor de hierboven vermelde doeleinden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de 
verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie. Wilt u 
hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacystatement.

 

7. Ondertekening

Naam:             

        

Plaats:          Datum:    Handtekening: *

        

* Handtekening: Mogelijkheid 
elektronisch ondertekenen: door 
in het ‘handtekening-veld het 
woord “akkoord” te typen 
verklaar ik dat het woord 
“akkoord” een geschreven 
handtekening vervangt.

http://www.turien.nl/privacystatement-getuigen
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