
            

INFORMATIE ONGEVAL 

AUTO GEGEVENS: 

Filiaal: _____GFA:________Kenteken nummer: __________  Kontrakt nummer: _________ Vervang auto: ________ 

GEWONDEN: ___ (X)                                                     GETUIGEN: ___ (X) 
Naam en achternaam _________________________   Naam en achternaam:_______________________ 
Telefoon: __________________________________    Identiteits kaart nummer: ____________________ 

                   Telefoon: _________________________________ 
                                    

GEGEVENS ONGEVAL: 
Naam en achternaam van de klant: _________________________________________________________ 
Datum:  ___________  Tijd: _______ Plaats: ________________________________________________ 
Bemiddelende autoriteit: ___________________________ Nummer politie rapport: __________________    
           

GEGEVENS VAN DE TEGENPARTIJ: 
Naam en achternaam: ___________________________________________________________________ 
Merk en model: ____________________   Kenteken nummer: __________________________________ 
Firma: _________________________       Polis nummer: __________________________________ 

Versie van het ongeluk en het schuldig bevonden voertuig: 

AUTO VAN DE KLANT                                 AUTO TEGENPARTIJ 
                                         

 Datum en handtekening van de klant          Werknemer Goldcar
(Kopie van de identiteitskaart en rijbewijs toevoegen svp)                               Handtekening: 

                                                                                                                              

OFICINA CENTRAL / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Spain  
    918 34 14 00 - FAX 965 65 16 72

CENTRAL RESERVAS / RESERVATIONS CENTER
       918 34 40 64       Internacional: +34 965 94 31 86
FAX 902 11 97 01 - FAX Internacional: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Road Assistance 918 34 03 53 www.goldcar.com

Volgens de Konditie 8 van het huurkontrakt, wijzen wij U op de obligatie het verhuurbedrijf volledige en correcte informatie over het ongeluk te geven voor een 
adequate procedure. Mocht de informatie vals zijn kunt U verantwoordelijk gesteld worden voor wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Volgens de regularisatie betrekkelijk op de wet van bescherming persoonsgegevens, informeren wij U dat de gegevens die U ons verstrekt toegevoegd zullen worden aan de 
automatische persoonlijke database gecreerd door en onder verantwoordelijkheid van GOLDCAR, om het ongeval te kunnen administreren en U nadrukkelijke toestemming 
gevend om deze gegevens aan derden door te geven. Indien U gebruikt wilt maken van Uw recht tot openbaarheid, rectificatie, oppositie en annulering, kunt U dit doen via 
schriftelijke notifikatie en fotokopie van de Identiteitskaart aan het adres van het bedrijf: Camino del Campet, s/n. Ctra. N332, Km 115,03550 San de Juan de Alicante (Spain).

Aandacht: Afhankelijk van uw bestemming kan de dienst die u bij InterRent koopt, door Goldcar (lid van de Europcar-groep) worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden 
als die welke tijdens uw huidige boeking zijn meegedeeld. Controleer de wettelijke informatie voordat u uw reservering bevestigt en uw bevestigingsmail voor meer informatie.


