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10 stappenplan fietser
U bent aangereden op de fiets door een auto en u vraagt zich af: WAT NU?
Met dit 10 stappenplan geven wij fietsers een gratis instructie om zelfstandig een schadevergoeding te
claimen voor het letsel door een aanrijding met een auto.
Let wel op! Het claimen van een schadevergoeding is een ingewikkeld juridisch traject. Wij adviseren
dan ook met klem om bij letselschade altijd een letselschade advocaat in te schakelen!
WAT is letselschade? Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die u oploopt wanneer u bij een
ongeval betrokken bent. Verwondingen, lichamelijke- en geestelijke klachten vallen hieronder.
Door de klachten maakt u extra kosten (o.a. medische kosten) en loopt u mogelijke inkomsten mis, doordat
u tijdelijk niet kunt werken. Als de tegenpartij aansprakelijk is, dan moet hij de schade vergoeden.
Ga als volgt te werk:
1

Vul het schadeformulier in;

6

Houd alle schade bij;

2

Verzamel bewijs;

7

Stel de tegenpartij aansprakelijk;

3

Bel de politie of doe aangifte;

8

Vraag voorschotten aan;

4

Vraag het proces verbaal op;

9

Bereken en presenteer de schade;

5

Bezoek een arts;

10

Onderhandel over de schadevergoeding.

Stap 1 – Vul het schadeformulier in
De basis voor het claimen van letselschade na een aanrijding fiets – auto, begint met een goed ingevuld
schadeformulier. U krijgt zo belangrijke informatie over de automobilist en zijn verzekeringsmaatschappij.
Dit is erg praktisch omdat u zo te weten komt naar wie u de aansprakelijkheidsbrief kunt sturen.
Ook is het van groot belang dat op het schadeformulier exact wordt ingevuld hoe het ongeval is ontstaan.
Beschrijf en teken de toedracht van het ongeval zo precies mogelijk.
Omdat een goed ingevuld schadeformulier zo belangrijk is bij het claimen van schadevergoeding na een
aanrijding, leggen wij in het artikel “aanrijding auto-fiets: zo vul je het schadeformulier in ” stap voor stap
uit hoe het schadeformulier moet worden ingevuld. Wij hebben zelfs een voorbeeld schadeformulier
ingevuld.
ACTIEPUNT: Vul aan de hand van ons artikel het schadeformulier in. Stuur het ingevulde
schadeformulier per aangetekende post naar de verzekeraar van de tegenpartij. Voor de
adresgegevens van de verzekeringsmaatschappij raadpleegt u de website van de
verzekeringsmaatschappij.
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Stap 2 – Verzamel bewijs
Hoe meer bewijs u verzamelt over de feitelijke toedracht van de aanrijding, des te sterker wordt uw
juridische positie. Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de fietser en de automobilist ieder een eigen
versie hebben van wat er nu precies is gebeurd. Dit kan tot problemen leiden bij het claimen van schade en
vooral bij het onderzoek naar de aansprakelijkheid. Wat is er gebeurd en wie heeft de verkeersfout
gemaakt?z
Lees onze 7 tips voor het verzamelen van bewijs .
Door zoveel mogelijk bewijs van de aanrijding auto – fietser te verzamelen, kan discussie achteraf worden
voorkomen.
ACTIEPUNT: Verzamel bewijs. Dit kunt u doen door:
foto’s te maken van de situatie. Leg de positie van de auto en de fiets vast. Maak foto’s van de
directe omgeving (fotografeer verkeerstekens in de buurt zoals bijvoorbeeld haaientanden,
drempels en verkeersborden);
foto’s te maken van de schade aan de fiets en de auto. fotografeer ook het kenteken van de auto
en het rijbewijs van de automobilist (ook handig voor het invullen van het schadeformulier);
namen, telefoonnummers en emailadressen van getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren te
verzamelen. Vraag ook aan de getuigen of ze bereid zijn om een verklaring af te leggen
(bijvoorbeeld per email). Onafhankelijke getuigen kunnen een belangrijke rol spelen als beide
partijen discussie hebben over de toedracht van de aanrijding.

Stap 3 – Bel de politie of doe aangifte
Na een aanrijding tussen een auto en een fietser is het niet altijd noodzakelijk om de politie in te
schakelen. Als er alleen sprake is van blikschade, dan zal de politie waarschijnlijk niet komen.
Wij adviseren om in de volgende situaties de politie te bellen:
1. Gevaarlijke situatie. Na de aanrijding liggen er wrakstukken op de weg, of er is een gevaarlijke
verkeerssituatie ontstaan;
2. Een van de partijen is gewond geraakt en moet naar het ziekenhuis;
3. Er ontstaat ruzie tussen de fietser en automobilist;
4. De automobilist stopt niet na de aanrijding en rijdt weg;
5. De automobilist is onverzekerd.
Wilt u meer informatie hebben over het inschakelen van de politie na een aanrijding fiets – auto, volg dan
de link en lees het artikel ‘Wanneer politie inschakelen bij een botsing tussen een auto en fietser? ’
ACTIEPUNT: Bel de politie of doe aangifte.
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Stap 4 – Vraag het proces verbaal op
Als de politie wordt ingeschakeld na de aanrijding, wordt er door de aanwezige politie altijd een
mutatierapport of een proces verbaal opgemaakt. In het proces verbaal wordt ook beschreven hoe het
ongeval is gebeurd. Dit kan dus belangrijke informatie bevatten om de aansprakelijkheidsvraag en de
schuldvraag te beantwoorden.
Een proces verbaal kan tegen betaling worden opgevraagd bij de Stichting Processen Verbaal te Den Haag
(www.stichtingpv.nl ).
ACTIEPUNT: Vraag het proces verbaal op via de volgende link: proces verbaal opvragen .

Stap 5 – Bezoek een arts
Bij ernstig letsel na de aanrijding zal de fietser per ambulance worden overgebracht naar het ziekenhuis. In
zo’n geval zal direct uitgebreid onderzoek uitgevoerd worden naar het letsel. In het ziekenhuis wordt ook
het letsel vastgelegd in het medisch dossier.
Maar als het slachtoffer niet wordt overgebracht naar het ziekenhuis, omdat misschien het letsel lijkt mee
te vallen, is het toch verstandig om altijd op de dag van de aanrijding of de volgende dag contact op te
nemen met de huisarts.
Niet alleen vanuit medisch oogpunt is het overleg met de huisarts altijd goed, maar ook vanuit juridisch
(bewijstechnisch) perspectief is dat belangrijk.
Een slachtoffer moet bij het claimen van schade na de aanrijding, bewijzen dat hij letsel heeft. Het is dan
erg belangrijk dat het letsel en de behandeling wordt vastgelegd in een medisch dossier. Hoe langer u
wacht met het bezoeken van de huisarts, des te groter de kans dat de verzekeraar het standpunt zal
innemen dat het letsel niet door het ongeval is veroorzaakt!
ACTIEPUNT: Wij adviseren fietsers het volgende te doen:
Neem na de aanrijding zo snel mogelijk contact met de huisarts op;
Benoem al uw klachten zo nauwkeurig mogelijk;
Vraag aan de huisarts of hij alle klachten goed heeft opgeschreven;
Blijven de klachten aanhouden? Ga dan terug naar de huisarts!
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Stap 6 – Bijhouden van alle schade
Om succesvol een schadevergoeding te claimen, is het van groot belang dat de fietser kan aantonen wat de
schade door de aanrijding is. Probleem is vaak dat slachtoffers na verloop van tijd niet meer precies weten
welke kosten ze bijvoorbeeld hebben gemaakt na de aanrijding. Dit is zonde omdat het slachtoffer
daardoor schadevergoeding misloopt.
Wij adviseren daarom om na het ongeval een dagboekje bij te houden waarin u onder andere:
Alle uitgaven noteert (en ook de bonnetjes bewaard);
Reizen naar behandelaars noteert (noteer datum, naam arts en afstand);
Inkomen noteert (bewaar ook loonstroken van voor en na het ongeval);
Bijhoudt wanneer u bijvoorbeeld hulp krijgt in het huishouden;
Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van de 30 meest voorkomende schadeposten .
ACTIEPUNT: Houd alle schade vanaf het moment dat het ongeval plaatsvindt nauwkeurig bij en bewaar
het bewijs!

Stap 7 – Stel de tegenpartij aansprakelijk
Elke schadeclaim begint met een brief aan de tegenpartij waarmee u de tegenpartij aansprakelijk stelt. In
de brief moet vermeld worden dat u het slachtoffer bent van een aanrijding op de fiets door een auto. Ook
moet in de brief uitgelegd worden dat de automobilist een verkeersfout heeft gemaakt en dat hij daarom
aansprakelijk is voor uw letselschade (zie ons voorbeeld ).
De brief kan zowel naar de automobilist als naar de verzekeringsmaatschappij van de automobilist worden
gestuurd. In de praktijk zal de verzekeringsmaatschappij van de automobilist de claim in behandeling
nemen. Het is daarom ook belangrijk dat op het schadeformulier de verzekeringsmaatschappij (en
polisnummer) van de automobilist wordt genoteerd.
Wij hebben voor u een voorbeeld aansprakelijkheidsbrief opgesteld. U kunt deze gratis downloaden!
ACTIEPUNT: download onze voorbeeldbrief en stuur deze per aangetekende post naar de
automobilist en zijn verzekeraar.

Stap 8 – Vraag voorschotten op de schade aan
Als de aansprakelijkheid wordt erkend, dan dient de schade door de aanrijding vergoed te worden. Omdat
het enige tijd kan duren voordat de gevolgen van een aanrijding pas echt duidelijk worden (het slachtoffer
moet vaak revalideren etc.), duurt een schaderegeling vaak lang.
Omdat het slachtoffer vaak al direct na een ongeval schade heeft, is in de schaderegeling afgesproken dat
u als slachtoffer – in afwachting van een medische eindsituatie – een voorschot kan krijgen op de schade
die al is geleden. Op die manier wordt de tussentijdse schade gedekt.
Het is daarom belangrijk dat u vanaf de aanrijding precies vastlegt met welke schadeposten u te maken
heeft.
ACTIEPUNT: Vraag voorschotten aan.
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Stap 9 – Bereken en presenteer de schade
Na verloop van tijd worden de gevolgen van het ongeval duidelijk. Het kan zijn dat u na een medische
behandeling helemaal geneest. De schadeperiode kan zo worden afgebakend. Helaas zijn er ook
slachtoffers die na een revalidatieperiode levenslang klachten blijven houden door de aanrijding. In zo’n
geval zal ook de toekomstige schade moeten worden berekend.
Op het moment dat u medisch bent uitbehandeld, kan vaak de balans worden opgemaakt. De schade moet
in kaart worden gebracht en moet vervolgens worden berekend.
Wilt u meer lezen over het berekenen van schade. Volg dan de link en lees ons artikel: Aangereden op
de fiets: zo berekent u uw schadevergoeding .
Als de schade is berekend dan dient de schadeclaim ingediend te worden.
ACTIEPUNT: Bereken uw schade en dien een schadeclaim in.

Stap 10 – Onderhandel over de schadevergoeding
Nadat u de schadeclaim bij de wederpartij (automobilist of verzekeringsmaatschappij) hebt ingediend, zal
een onderhandeling over de hoogte van de vergoeding plaatsvinden. De kans is groot dat de wederpartij
niet alle door u gepresenteerde schade wil gaan vergoeden.
Wij hebben voor u de top 10 trucs / smoezen van verzekeraars om onder een schadevergoeding uit te
komen op een rij gezet. Volg de link en lees de top 10 trucs / smoezen .
ACTIEPUNT: Lees ons artikel en bereid u goed voor op de verschillende trucs die de verzekeraar zal
toepassen. Voorkom zodoende dat u een deel van uw schadevergoeding misloopt. Maak bezwaar
tegen elk onredelijk aanbod. Voorkom dat u inde toekomst met schade blijft zitten! Schakel zo nodig
juridische hulp in.

gebeurd.
EEN LETSELSCHADE PROCEDURE
ZIT VOL MET VALKUILEN
In dit stappenplan geven wij informatie die u nodig heeft om zelf uw schade door een aanrijding op de
fiets te claimen. Wij waarschuwen er wel voor dat een letselschadeprocedure een juridisch ingewikkelde
procedure vol met valkuilen is. Ook krijgen slachtoffers te maken krijgen met professionele
verzekeringsmaatschappijen, die er bij gebaat zijn een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren.
NEEM GEEN RISICO. SCHAKEL BIJ LETSELSCHADE ALTIJD EEN LETSELSCHADE ADVOCAAT IN!
De praktijk leert dat de schadevergoeding veel hoger zal zijn als een letselschade advocaat wordt
ingeschakeld. Wilt u onze juridische hulp inschakelen? Klik dan hier en vertel ons wat er is
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