
 

 

 

 

Geachte klant 

We sturen u in bijlage uw nieuwe groen kaart op. Deze kaart dient verplicht aan boord te zijn van uw 

voertuig. U kunt beboet worden indien u ze niet onmiddellijk kunt voorleggen.  Ook bij de 

autokeuring wordt voortaan gecontroleerd of uw wagen verzekerd is.  Mocht u deze groene kaart 

toch verliezen, dan maken we u graag een duplicaat op. 

We hopen dat u van ongevallen gespaard blijft, maar geven u toch graag enkele tips voor wanneer u 

minder geluk hebt:  

• Probeer kalm en hoffelijk te blijven. Word vooral niet 

boos. 

• Noteer onmiddellijk de nummerplaat van de andere 

wagen. Zo voorkomt u vluchtmisdrijf.  

• Indien mogelijk, neem vlug enkele foto’s met uw GSM 

of smartphone. 

• Zijn er gewonden? Dan ben je verplicht er de politie 

bij te roepen.  

• Vul altijd een Europees aanrijdingsformulier in, zelfs wanneer de politie de vaststellingen 

doet.  

o Beschrijf de feiten zoals ze gebeurd zijn. Schrijf nooit “ik ben in fout”, “ik zal betalen” 

of “mijn verzekeraar zal betalen”.  

o Maak een schets van de verkeersituatie.  

o Noteer de namen van de getuigen op het aanrijdingsformulier.  

o Laat het aanrijdingsformulier door alle bestuurders ondertekenen.  

o Bezorg uw formulier zo vlug mogelijk aan ons kantoor.  

o Hulp nodig bij het invullen van uw aanrijdingsformulier? Bel ons op 0476/80 67 76 

(Noël) of 0477/64 67 01 (Sofie) 

• Kunt u of uw wagen niet meer rijden. Bovenaan uw groene kaart staan enkele nuttige 

nummers.  

WIST JE DAT voertuigen niet automatisch 

opgenomen zijn in de brandpolis van uw 

woning. Ze dienen afzonderlijk vermeld te 

worden.  

 

Tel. 051/40 16 76 – 051/40 71 81 

Fax. 051/40 64 60 

kantoor@verzekeringenpollet.be 

nicolas@sofinance.be 

 

www.sofinance.axa-bank.be 

 

FSMA : 17663A en 049254A-cB 

 

Tel. 051/40 16 76 – 051/40 71 81 

Fax. 051/40 64 60 

kantoor@verzekeringenpollet.be 

nicolas@sofinance.be 

 

www.sofinance.axa-bank.be 

 

FSMA : 17663A en 049254A-cB 

 

Bent u een rustige of eerder sportieve 

chauffeur? Test je rijgedrag via de gratis APP  

op je smartphone : AXA DRIVE.   

 


