
Aansprakelijkheidsstelling van de wegbeheerder 

 

Wanneer u schade lijdt aan uw voertuig omdat er sprake is van een slecht wegdek, 

dan kunt u de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt gebruik maken 

van deze voorbeeldbrief.  
 

 

Tips voor gebruik 

 

● Controleer altijd voor gebruik of dit document geschikt is voor uw situatie. De NKC Juridische 

Helpdesk helpt u hier graag bij en is bereikbaar op 033-434 2986 (lokaal tarief). 

● Verstuur brieven altijd aangetekend en bewaar het aantekenbewijs en een kopie van de 

verstuurde brief. 

● Stuur enkel een kopie van uw bewijsmiddelen. 

● heeft u opmerkingen of suggesties over dit document? Laat het ons weten.  

  

Wij doen ons best voor jou! 

 

Wij hebben ons best gedaan om dit voorbeelddocument zoveel mogelijkheid te controleren op inhoud 

en actualiteit. Indien er toch nog fouten of onjuistheden in zouden staan, kan de helpdesk niet 

aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor de eventuele negatieve gevolgen daarvan. U gebruikt dit 

document dus geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. 

Hulp nodig? Bel de NKC juridische helpdesk 

Dit document dient als voorbeeld. Het kan goed zijn dat u in uw situatie een afwijkend document nodig 

heeft. Heeft u hulp nodig bij het invullen, controleren of het gebruik van dit document, neem dan 

contact op met de helpdesk. Onze juristen staan voor u klaar. 

 

  



AANGETEKEND PER POST 

 

[uw naam] 

[uw adres]  

[uw postcode + woonplaats] 

 

[naam wegbeheerder] 

[adres/postbus] 

[postcode+plaats] 

 

(plaats, datum) 

 

Betreft: Aansprakelijkheidsstelling op grond van artikel 6:174 BW. 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Op (invullen datum waarop de schade is veroorzaakt) heb ik schade geleden aan 

mijn voertuig. Bij deze stel ik u aansprakelijk voor de door mij geleden, en nog te 

lijden schade, op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat hierbij 

om de volgende schadeposten:  

(aangeven welke schadeposten bestaan).  

 

U bent aansprakelijk voor deze schade omdat deze is ontstaan als gevolg van het 

slechte onderhoud van het wegdek. De schade is namelijk ontstaan door (aangeven 

wat er gebeurd is en hoe daar schade door is ontstaan).  

 

(indien bewijsmiddelen- deze alinea toevoegen) 

In de bijlage van deze brief stuur ik u de bewijsmiddelen waarop mijn 

aansprakelijkstelling is gebaseerd. Ik lever de volgende bewijsmiddelen: 

(benoem bewijs). 

 

De schade is door (naam expert die de schade geschat heeft) begroot op  

€ (invullen bedrag waarop de schade begroot is). Deze schade bestaat uit 

……………………... (aangeven waaruit de schade bestaat).  

 

Ik eis dat u de schade, zoals deze reeds bekend is, binnen (redelijke termijn, bijv. 2 

weken) vergoedt. Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 

(rekeningnummer) ten name van (naam rekeninghouder).  

 

Indien u de schade niet binnen (opnieuw de redelijke termijn van bijv. 2 weken) 

betaalt, zie ik mij genoodzaakt verdere juridische stappen te nemen. Ik verzoek u dan 

ook zo spoedig mogelijk contact met mij, of met mijn verzekeringsmaatschappij ( 

invullen welke verzekeringsmaatschappij je hebt), op te nemen, om een spoedige 



afhandeling van de vergoeding van deze schade te bewerkstelligen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

(uw handtekening) 

 

(uw naam) 


