
Wat te doen bij een ongeval?
 Veiligheid boven alles

1. Uw veiligheid en die van uw passagiers is het allerbelangrijkste!
2. Schakel uw alarmlichten aan en trek uw fluohesje aan.
3. Indien er gewonden zijn, bel onmiddellijk 112! 
4. Beveilig de plaats van het ongeval en positioneer uw  

veiligheidsdriehoek op de correcte afstand: 
- Autosnelweg: op 100m voor het ongeval 
- Gewone weg: op 30m voor het ongeval

5. Neem plaats achter de vangrail.  
6. Aarzel niet de politie te contacteren wanneer u het verkeer  

verhinderd. 

 Verzamel een maximum aan bewijsmateriaal 

1. Neem foto’s van de schade, de nummerplaten en andere  
betrokken voertuigen.

2. Zodra de bewijsstukken zijn verzameld, verplaats indien nodig 
de voertuigen om het verkeer niet te belemmeren. 

3. Vraag eventueel naar de contactgegevens van getuigen: naam, 
adres, telefoonnummer, ... 

 Het aanrijdingsformulier

1. Verzamel uw documenten: rijbewijs, identiteitskaart en  
boorddocumenten.  

2. Vermeld de plaats, datum en tijdstip van het ongeval.  
3. Vul uw deel op het aanrijdingsformulier in.
4. Maak een schets van het ongeval met vermelding van: richting 

van elk voertuig, straatnamen en verkeersborden.  
5. Beide partijen ondertekenen het formulier. Na ondertekening 

mag men geen toevoegingen of aanpassingen meer maken.
6. Houd steeds zelf een versie van de aangifte bij.
7. Bij een discussie met de andere partij, bel dan de politie (101).

Om extra stress te voorkomen, vindt u op wilink.be een video met 
gedetailleerde uitleg over het invullen van een aanrijdingsformulier.

 Contacteer ons

Aarzel niet uw Wilink kantoor of uw contactpersoon binnen Wilink 
te contacteren. Onze schadebeheerders staan van maandag tot  
vrijdag van 8u30 tot 17u00 tot uw beschikking via het telefoon- 
nummer 078/15 45 05. 

 Wilink Online aangifteformulier

Zodra het aangifteformulier is ingevuld, bezorgt u ons alle  
documenten via het online formulier dat beschikbaar is op  
wilink.be.  Eenvoudig, snel en zonder stress. 

 Andere noodgevallen?
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070 245 245 
116 000

070 344 344

Europees noodnummer
Politie

Ziekenwagen/Brandweer
Het Rode Kruis

Antigifcentrum
Child Focus
Card Stop




