Schadeformulier Algemeen

1.

: ………………………………
: ………………………………
: ………………………………

Gegevens verzekeringnemer

Volledige naam
Adres
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Recht op aftrek BTW
2.

Polisnummer
Schadenummer
Branche

:
:
:
:
:
:

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
□ Ja
□ Nee

Telefoon privé
Telefoon zakelijk
Telefoon mobiel

: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

IBAN rekeningnummer

: ……………………………

Informatie met betrekking tot de schade

Schadedatum
Schade gemeld op

: … / …. / ….. ……………………… uur: □ vm □ nm
: … / …. / ….. ……………………… uur: □ vm □ nm

Plaats / adres van de schade
Oorzaak van de schade

: ………………………………………………………………………………………
: ……………………………

Toedrachtsomschrijving

: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Heeft u aangifte gedaan?

………………………………………………………………………………………
(Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)
: □ Ja
□ Nee

Naam politiebureau?

: ………………………………………………………………………………………

Door wie werd de schade veroorzaakt?
Volledige naam

: ………………………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………………………

Geboortedatum
Waarmee was de veroorzaker bezig op
het moment van de schade?

: … / …. / …..
: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

In welke relatie staat u tot de
veroorzaker?
Zijn er medeschuldigen?

: ………………………………………………………………………
: □ Ja
□ Nee

Naam medeschuldige(n)
Waren er getuigen

: ………………………………………………………………………
: □ Ja
□ Nee

Naam getuige(n)

: ………………………………………………………………………

Kan de schade naar uw mening verhaald
worden op een ander?

: □ Ja

Naam van diegene op wie naar uw
mening verhaald kan worden?

: ………………………………………………………………………

3.

□ Nee

Schadebedrag

Gegevens beschadigde / vermiste goederen

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

Geschatte schade

………………………………………………………

…………………

……………………

…………………….

………………………………………………………

…………………

……………………

…………………….

………………………………………………………

…………………

……………………

…………………….

………………………………………………………

…………………

……………………

…………………….

:

…………………….

Totaal
Met wie kan er eventueel contact opgenomen
worden om de schade vast te stellen?

: ………………………………………………………………....

Telefoonnummer
Is de schade te herstellen?

: ………………………………………………………………....
: □ Ja
□ Nee

Reparatie wordt uitgevoerd door

: ………………………………………………………………....

4.

Andere verzekeringen

Bent u elders (deels) voor deze schade
verzekerd?
Zo ja, bij welke verzekeraar en onder welke
polisnummer?

: □ Ja

□ Nee

: ………………………………………………………………....

Welke zaken zijn elders verzekerd?

: ………………………………………………………………....

Wat is elders het verzekerde bedrag?

: ………………………………………………………………....

5.

Schade aan het gebouw, inventaris/goederen, opstal, inboedel en/of glas

Bent u eigenaar van het gebouw?
Zijn er sporen van braak?
Is het gebouw bewoond?

: □ Ja
: □ Ja
: □ Ja

Gegevens beschadigd glas
Enkelglas
Dubbelglas
Is er sprake van breuk van het glas
Zijn er noodvoorzieningen aangebracht?
Voor welk bedrag zijn er noodvoorzieningen
aangebracht?

:
:
:
:
:

□ Nee
□ Nee
□ Nee

………cm bij ………cm
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee
□ Ja
□ Nee

: € ………………

6.

Aanvullende opmerking / toelichting

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Ondertekening

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
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland
werkzame verzekerings maatschappijen, eigendom van de Stichting CIS, gevestigd aan de Huis ter
Heideweg 30 te Zeist, Postbus 124, 3700 AC Zeist. Dit systeem heeft tot doel een bijdrage te leveren aan
het voeren van een verantwoord acceptatie- en schaderegelingsbeleid door de deelnemers van de Stichting
CIS. Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002 gedaan aan het
College Bescherming Persoonsgegevens.
Volledige naam
Plaats
Datum

: ……………………………
: ……………………………
: … / …. / …..

Handtekening

: ………………………………………………………………………………………………….

