Introduction / inleiding
Safe Boating works to provide a safe environment for everyone who uses and
visits the European waterways. Incidents and accidents sometimes occur and
it is very important for us to find out as much as possible about these events
to help us to continue to keep the waterways safe.
Safe Guider provides safety junctions that guide you in a safe way through
busy intersections on the inland waterways. It also helps you to report any
incident, accident or 'near miss' that you have witnessed or been involved in
while visiting or using waterway sites in Europe. The information you give will
help us to investigate the cause of the problem, minimise the risk of it
happening again and where practical, remove potential hazard.

Safe Boating heeft als doel een veiligere omgeving te creëren voor iedereen
die de Europese vaarwegen gebruikt. Incidenten en ongevallen zullen soms
voor blijven komen. Het is voor ons erg belangrijk om zoveel mogelijk uit te
vinden over deze voorvallen, omdat dat ons helpt het vaarwater nog veiliger te
maken.
Safe Guider bevat een beschrijving van knooppunten waarmee u drukke of
gevaarlijke kruispunten op een veilige manier kunt passeren. Safe Guider
helpt ook incidenten, ongevallen of (bijna) ongevallen te rapporteren waarvan
u getuige bent geweest of waarbij u betrokken bent geweest. De informatie
die u geeft helpt ons om de oorzaak van het probleem te onderzoeken, het
risico te minimaliseren en waar mogelijk het gevaar weg te nemen.

The information you give us, including any personal or sensitive information, will be held on our electronic database and will be used by us to investigate the
cause of incidents and for statistical analysis. It may also be used by partner organisations for statistical reporting of incidents at an international level. Before
passing on any information to partner organisations, we will remove all personal identifiers.
You have a right to ask for a copy of your information (for which we will charge a small fee) and to correct any inaccuracies in your data.
De informatie die u ons geeft, inclusief persoonlijke of gevoelige informatie, zal opgeslagen worden in onze elektronische database en zal alleen worden
gebruikt door ons voor het onderzoeken van de oorzaak van incidenten en voor statistische analyses. De informatie kan ook worden gebruikt door partner
organisaties voor statistische rapportages van incidenten op internationaal niveau. Voordat deze gegevens worden gedeeld zullen alle persoonlijke gegevens
worden verwijderd. U heeft het recht om een kopie te vragen van de informatie die u met ons deelt (hiervoor vragen wij wel een kleine vergoeding) en
correcties aan te brengen in uw gegevens.

Details of incident, accident or near miss
Details van het (bijna) incident of ongeval
What happened? (Brief description of incident; include details of any craft or vehicles involved)
Wat is er gebeurd? (Korte beschrijving van het incident; beschrijf details van alle betrokken vaartuigen)

When did it happen? (date and time)
Wanneer gebeurde het? (datum en tijd)

Where did it happen? (exact location of incident, waterway, nearest bridge/lock/town/village, or GPS
coordinates)
Waar gebeurde het? (exacte locatie van het incident, waterweg, dichtstbijzijnde brug/sluis/plaats of GPS
coördinaten)

People involved? (details of (injured) persons). Betrokken personen? (details van (gewonde) personen)
Did anyone need hospital treatment? Is er iemand in het ziekenhuis behandeld?

Which boats were involved? (details of pleasure crafts and/or commercial barges)
Welke vaartuigen waren betrokken? (details van pleziervaartuigen en/of beroepsvaartuigen)

Were the police/authorities informed?
Zijn de autoriteiten/politie geïnformeerd?

Details of any injuries/damage to property or equipment.
Details van letsel/schade aan eigendommen of uitrusting.

Any other comments?
Overige opmerkingen

Details of person reporting incident (not obliged)
Gegevens van de melder (niet verplicht)
Name/naam:
E-mail address/e-mail adres:
Phone number/telefoonnummer:

Upload photo’s or drawings / foto’s of situatieschets uploaden

