
 
 
Schade aangifte formulier 

 
Polisnummer       
 
Maatschappij       
 
Soort verzekering      
        
Naam        Adres       
 
E-mailadres       Telefoonnummer     
 
Bank/gironummer             
 
Bedrijf/beroep       Recht op aftrek B.T.W.? O Ja O Nee 
 
Bent u elders tegen deze schade verzekerd?   O Ja    O Nee  
 
Maatschappij        Polisnr       
 
Verzekerd bedrag €           
 
Schadedatum   - -  om  :   
 
Plaats van de schade             
 
Oorzaak en toedracht              
van de schade 
               
 
               
 
               
 
Waren er getuigen van het gebeurde 
(naam, adres, geboortedatum, telefoon)           
 
Zijn er sporen van braak?  O Ja  O Nee 
  
Bij welke instantiewerd aangifte gedaan?     Datum  - -  
(verklaring van aangifte bijvoegen) 
 
Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen 
Merk, type, naam, frame-/motornr   Aankoopdatum   Aankoopbedrag  geschatte schade 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
Is de schade herstelbaar?   O Nee  O Ja, voor  €       . 
(offerte’s en nota bijvoegen) 
Reparateur              
 
Contactgegevens             
 
Door wie werd de schade veroorzaakt?  
(naam, adres, geboortedatum, telefoon)           
   
               
 
In welke relatie staat deze tot U?            
(familie, dienstverband of iets dergelijks) 



 
 
 
Zijn er medeschuldigen?            O Ja  O Nee 
 
Zo ja, naam, adres en geboortedatum 
 
         
 
         
                                           
   
Waarmee werd de schade veroorzaakt?          
 
Waarmee was bovengenoemde bezig           
toen de schade werd veroorzaakt?  
  
Schade aan derden    Overlegging van ontvangen brieven, nota's en dergelijke is noodzakelijk 
 
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?  O Particulier     O Bedrijfsmatig 
Welke schade werd toegebracht?                    O Lichamelijk letsel    O Materiele schade 
 
Wie is de tegenpartij  
(naam, adres, geboortedatum, telefoon)           
 
Bank-/gironummer  tegenpartij            
 
In  welke relatie staat u, resp. tot de veroorzaker?           
 
omschrijving van de aard van de schade          
 
Is deze tegenpartij zelf tegen deze schade verzekerd?   O Ja  O Nee 
 
Maatschappij        Polisnr       
 
Is de schade daar gemeld?                                               O Ja  O Nee 
 
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 schadeformulier en de eventuele nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij op te sturen 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. 
 
Plaats    Datum     Handtekening 


