WRAKAFSTAND VOOR HET TOEWIJZEN VAN HET VOERTUIG

Als u niet de wettige eigenaar bent, gelieve de deskundige hiervan dringend op de hoogte te
brengen en dit document aan de eigenaar van het voertuig te bezorgen.
Mevrouw, Mijnheer,
De verzekeringsmaatschappij heeft ons gelast, onder het gebruikelijk voorbehoud, tot de raming over te gaan van de
opgelopen schade aan uw voertuig.
Mogen wij u vragen de volmacht in te vullen, te ondertekenen en ons terug te bezorgen.
Ik ondergetekende ...........................................................................................................................
wonende te .....................................................................................................................................
eigenaar van het beschadigd voertuig:
merk:
.........................................................................................................
nummerplaat
.........................................................................................................
chassisnummer:
.........................................................................................................
1ste ingebruikname:
.........................................................................................................
geef met deze, volmacht aan het expertisekantoor de expert belast zich met het vinden van een koper voor het
beschadigd voertuig dat voor uw rekening zal worden verkocht. U zult verplicht zijn een faktuur op te maken voor de
koper waarvan de persoonsgegevens en het geboden bedrag u later door ons zullen worden meegedeeld. De
opbrengst van de verkoop komt contractueel toe aan de maatschappij.
Ik verbind mij:
1. aan de expert te overhandigen:
- het originele inschrijvingsbewijs (of een duplicaat indien verloren geraakt),
- het originele certificaat van gelijkvormigheid (of een duplicaat indien verloren geraakt),
- het onderhoudsboekje (wettelijke verplichting),
- de reservesleutels, alarm-bedieningen, sleutel-code kaarten
- het laatste "carpass" certificaat als het voertuig hiervan voorzien is.
2. geen enkel stuk uit het wrak weg te nemen dat origineel met het voertuig werd meegeleverd en er enkel de
persoonlijke zaken over te bouwen toebehoren uit te nemen.
Dat wil zeggen diegene die separaat van het voertuig werden verworven en bij het ongeval niet werden vernietigd,
hetzij: ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
De kosten voor het overbouwen zullen ten laste zijn van de maatschappij en worden terugbetaald op basis van
bewijsstukken die door de expert worden aanvaard, onder voorbehoud van gewoonte en van dekking.
3. De expert belast zich met het vinden van een overnemer voor het wrak van het voertuig dat voor mijn rekening
verkocht zal worden.
Het bedrag zal contractueel worden overgedragen aan de mandaatgever. Als ik onderworpen ben aan de BTW en
het voertuig is betrokken bij mijn onderworpen activiteiten, zal ik verplicht zijn een factuur op te maken voor de
overnemer waarvan de gegevens en het bedrag van de transactie door de expert aan mij worden gecommuniceerd
Te ..........................................., op ......../........./........
Handtekening van de eigenaar,
eigenhandig schrijven: "gelezen en goedgekeurd"

Opmerking: Verklaart dat hij geen enkel recht op aftrek (of teruggave) van de BTW geheven bij de
aankoop, bij de intracommunautaire verwerving of bij de invoer van het hierna beschreven vervoermiddel
heeft kunnen uitoefenen, en dat hij geen recht heeft gehad op een vrijstelling van de BTW.
Om het beheer van ongevallen met materiële schade te verbeteren, worden persoonsgegevens geregistreerd door Informex n.v., Genèvestraat 4, 1140
BRUSSEL Die persoonsgegevens komen in aanmerking voor verwerking.
Geregistreerde peronenen hebben toegang tot de gegevens en kunnen eventuele rechtzetting ervan verkrijgen, conform de wet van 8 december 1992
en de bijhorende toepassingsbesluiten. Meer informative kan verkregen worden bij de commissie voor de bescherming van de personlijke levenssfeer.

