
 

S.v.p. ook achterzijde volledig invullen en onderteken 
 

 
Schadeformulier Algemeen  
 
Relatienummer   Maatschappij   

Schadenummer   Polisnummer   

Schade al gemeld  O Ja     O Nee  Zo ja, aan wie en wanneer  

 
Soort verzekering  

O Particulier  O Bedrijven  

O Inboedel  O Woonhuis  O Glas  O Inv-goederen O Gebouw  O Glas  

O Kostbaarheid  O Rijwiel  O Caravan  O Bedrijfsschade O Reis zakelijk O CAR  

O Reis-annulering O Aansprakelijkh O O Aansprh Bedr O  

 
Verzekeringnemer  

Naam   Telefoonnr  

Adres   E-mail adres   

Postcode/Plaats   Beroep   

IBAN reknr   Reknr tnv  

Recht aftrek BTW O Ja     O Nee    

 
Schadegegevens  

Schadedatum   

Plaats / adres van de schade   

Oorzaak / omschrijving van de schade   
 
 

Wie waren getuige van het gebeuren?  

Wanneer en bij welke instantie werd 
aangifte gedaan? 

 

 
Algemeen  

Bent u elders voor deze schade verzekerd? O Ja, verzekerd bedrag €                                     O Nee  

Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer?   

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd (bv fiets-kunst)? O Ja             O Nee 

Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer?   

Is het pand bewoond (bij inboedel-woonhuis schade)? O Ja             O Nee 

Bent u eigenaar of huurder van het pand?   O Eigenaar                       O Huurder  

 
Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen 

Merk, type, naam Bouwjaar  Aankoopdatum Aankoopbedrag  Schadebedrag  

   € € 

   € € 

   € € 

 

Glas afmetingen             X             CM                           O Enkel      O Dubbel  

Is het glas gebroken en /of anderszins defect en zo ja, waaruit 
bestaat de beschadiging? 

 

 

Werden er noodvoorzieningen getroffen?  O Ja, kosten €                                                        O Nee  

Is de schade herstelbaar?  O Ja, kosten €                                                        O Nee  

Wie voert reparatie uit?  

Heeft u al een offerte (zo ja, offerte bijvoegen)?  O Ja, kosten €                                                        O Nee  

Is de reparatie al uitgevoerd (zo ja, nota bijvoegen)?  O Ja, kosten €                                                        O Nee  



 
 
 
Pleziervaartuigen  

Was het vaartuig?   O Varend onder zeil / motor               O Verhuurd  
O Deelnemend aan wedstrijd              O Gemeerd  

 
Schade-veroorzaker  

Door wie werd de schade veroorzaakt?  
Naam, adres, geboortedatum  

 

In welke relatie staat deze tot u? (familie, collega e.d.)   

Zijn er medeschuldigen?   

Zo ja, graag naam, adres, geboortedatum   

Waarmee was veroorzaker bezig toen de schade werd 
veroorzaakt?  

 

 

Wie waren getuige van het gebeurde?  
(Volledige namen en adressen)  

 

Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander O Ja, omdat  
 
O Nee  

Zo ja, volledige naam en adres   

Bij welke maatschappij is diegene verzekerd + polisnummer?   

 
Schade aan anderen (Aansprakelijkheid)           Graag overlegging van ontvangen brieven, nota's e.d!  

Welke schade werd toegebracht?  O Persoonlijk letsel                  O Materiële schade  

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?  O Particulier                              O Bedrijfsmatig  

Wie is de benadeelde?  
Naam 
Adres  
Geboortedatum  
Telefoonnummer  
E-mail adres  
Iban rekeningnummer  

 
 
 

In welke relatie staat u tot de benadeelde? (familie, vriend ed)  

Korte omschrijving van de aard van het letsel en/of materiële 
schade 
 

 

Is benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?  O Ja         O Nee  

Zo ja bij welke maatschappij + polisnummer?  

 
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 verstekken 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.  
 

Handtekening Plaats  Datum  

 
 

  

Retouradres: Den Hamstraat 44,3451 BN Vleuten  
In te vullen door de verzekeringsadviseur 

Is het verzekerde bedrag voldoende? O Ja         O Nee               Index:   O Ja         O Nee 

Zo nee, wat zou het moeten zijn + reden onderverzekering?  

Bijlagen O PV        O Offerte        O Nota  O Aansprakelijkheidstelling 
O Foto's  O ……………………………… 

Toelichting  
 

 


