Schade-aangifteformulier Algemeen
Cliëntnummer Tp
Schadenummer Tp
Pleziervaartuigen

Soort verzekering

Aanspr. bedrijven

Woonschepen

Beeld en geluid/antenne

Caravan (ontkoppeld)

Rijwiel

Geldswaarden

Lichtreklame

Bagage/kampeeruitrusting

Aanspr. particulieren

Annulering
C.B.C. nr

nee
nee
Zo ja, wanneer en aan wie
Verzekerd bedrag EUR
Polisnr
Verzekerd bedrag EUR
Polisnr
Datum

nm

Plaats/adres van de schade
Zijn er sporen van braak

nee

Hoe is de schade ontstaan

(Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)
Is het pand bewoond

ja

nee

Zo nee, sinds wanneer onbewoond en
hoe lang nog onbewoond
4

Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen
Schatting v/d schade
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
6

Wie voert de reparatie uit
Naam, adres en telefoon

10-2010

Wanneer en waar kan de schade worden opgenomen
Is de reparatie reeds uitgevoerd

EUR

Nota’s en/of schadebegroting bijvoegen
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Verhuurd
Gemeerd
8

Door wie werd de schade veroorzaakt
(naam, adres en geboortedatum)
In welke relatie staat deze tot u (familie, dienstverband o.i.d)
Zijn er medeschuldigen

nee

Zo ja, naam, adres en geboortedatum
Waarmee werd de schade veroorzaakt
Wat was de veroorzaker aan het doen toen de schade werd
veroorzaakt
9

Bij welke instantie werd aangifte gedaan
A.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen
(eventueel van hotel, vervoersonderneming, camping e.d.)

Militaire politie
Op welk bureau

10 Wie waren getuige van het gebeurde
(Volledige namen en adressen)
nee
Zo ja, volledige naam, adres en telefoon
Waarom meent u dat
Bij welke maatschappij is deze andere partij voor deze

Polisnr

schade verzekerd
12 Schaden aan anderen (Aansprakelijkheid) Overlegging van ontvangen brieven, nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk
Bedrijfsmatig
Materiële schade
Geboortedatum
Telefoon

nee
Polisnr
Ondergetekende verklaart:
- vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de
waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking
tot deze schade te hebben verzwegen;
- dit schade-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan
de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de
schade en het recht op uitkering;
- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.
Naam verzekeringnemer voor akkoord
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