SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN
Schadenummer maatschappij:
Schadenummer tussenpersoon:

Soort verzekering
inboedel

caravan

anders, namelijk:

woonhuis

fiets

glas		

plezier vaartuigen

kostbaarheden

recreatief en/of mobiele apparatuur

AVP		

annulering

		
Polis- of branchenummer:

Verzekeringnemer
Naam:		
Adres:		
Postcode en plaatsnaam:

Telefoon:

Beroep/bedrijf:

Mobiel:

IBAN nummer:
E-mail:		

1

Is deze schade al gemeld?
ja

2

nee

Zo ja, wanneer en aan wie?

Bent u ergens anders tegen deze schade verzekerd?
ja

nee

				

Zo ja, maatschappij:
polisnummer:

Verzekerd bedrag €:

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd (bijv. sieraden, postzegels)
ja

nee

				

Zo ja, maatschappij:
polisnummer:
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Verzekerd bedrag €:
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3

Schadedatum
Datum:

Tijdstip:

uur

Adres van de schade:

Plaats:

Zijn er sporen van braak?

ja

nee

Wat is de oorzaak van de schade?

Eventuele situatieschets en/of toelichting op een los blad bijgevoegd:

4

ja

nee

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Merk, type, naam
Bouwjaar
(eventueel volgnummer op polis)		

Glas/kunststof

x

cm

enkel		

Aankoopdatum

dubbel

Aankoop
bedrag

Schatting
van de schade

€

€

€

€

€

€

€

Waaruit bestaat de beschadiging?

5

Is of wordt de schade hersteld met een ruit van dezelfde soort?

nee nieuwe glassoort:

Werden er noodvoorziengen aangebracht?		

nee

ja, voor €

Is het pand bewoond?			

nee

ja, door:

eigenaar

huurder

Is de schade herstelbaar?
nee

6

ja

ja, voor €

Wie voert de reparatie uit?
Naam:		
Adres:		
Telefoon:
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?

Is de reparatie reeds uitgevoerd?
nee

7

ja, voor €

Zo ja, nota’s bijvoegen a.u.b.

(Plezier-)vaartuigen
Was het vaartuig:
varend onder zeil

varend op de motor		

verhuurd

deelnemend aan wedstrijden

doorlopend bewoond

gemeerd
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8

Door wie werd de schade veroorzaakt?
Naam:		
Telefoon:
Geboortedatum:
In welke relatie staat u tot de veroorzaker? (familie, dienstverband, o.i.d.)

Zijn er medeschuldigen?

nee

ja, namelijk:

Naam:		
Telefoon:
Geboortedatum:
Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?

9

Is er aangifte gedaan?
nee

ja, digitaal

ja, op bureau:

datum:

Graag een verklaring van aangifte bijvoegen (eventueel van hotel, vervoersonderneming, camping, e.d.)

10 Wie waren getuige bij het ontstaan van de schade?
Naam:		
Adres:		
Telefoon:
Naam:		
Adres:		
Telefoon:

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

ja, namelijk op:

Naam:		
Adres:		
Telefoon:
Waarom meent u dat?
Bij welke maatschappij is diegene daarvoor verzekerd:

KONINGINNEGR ACHT 19

2514 AB ’S-GR AVENHAGE
NL04 INGB 0000 4576 91

Polisnummer:

070 – 354 87 79

INFO@PLUIJM ADVIES.NL

BTW NL 85.13.842.50.B01

K VK 54643694

W W W.PLUIJM ADVIES.NL

12 Schade aan anderen (Aansprakelijkheid)
Het meesturen van originele brieven, nota’s en dergelijke is noodzakelijk.
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

particulier

bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?

persoonlijk letsel

materiële schade

Gegevens van de benadeelde:
Voor- en achternaam:
Adres:		
Telefoon:
Geboortedatum:
IBAN nummer:
In welke relatie staat deze tot u tot de tegenpartij?
Geef een korte omschrijving van de aard van het letsel en/of materiële schade:

Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?

nee

					
Is de schade daar gemeld?

nee

ja, bij maatschappij:
Polisnummer:
ja

13 Ondertekening
	Ondergetekende verklaart: het schadeaangifteformulier naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord
en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen. Aan de maatschappij verstrekte gegevens
en eventueel nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op
deze registratie is een privacyreglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan. De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de
Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.
Plaats			

Datum

Handtekening verzekeringnemer

Aanvullende toelichting:
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