Schadeformulier Tegenpartij
Schadenummer:
Naam en voorletters
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Bank- of girorekeningnummer
Kunt u BTW verrekenen
Schadedatum en tijd

Ja / Nee
,

uur

vm / nm

Plaats van de schade

Omschrijving van de toedracht:

Situatieschets:

Z.O.Z.

Gegevens beschadigde
voorwerpen
Merk, type, bouwjaar e.d.

Aankoopdatum

Is de schade herstelbaar

Ja / Nee

Zo ja, voor welk bedrag

€

Is de reparatie reeds uitgevoerd?
Zo ja, s.v.p. nota bijvoegen

Ja / Nee

Bent u zelf voor deze schade
verzekerd

Aankoopbedrag

Schatting v.d.
schade

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Ja / Nee

Zo ja, bij welke maatschappij

Polisnummer:

Door wie werd de schade
veroorzaakt
Waarom acht u onze
verzekerde aansprakelijk
In welke relatie staat deze tot u
Waarmee werd de schade
veroorzaakt
Wie waren getuige(n) van het
gebeurde
(volledige naam en adres)
Is er persoonlijk letsel als
gevolg van het voorval

Ja / Nee

Zo ja, a.u.b. een korte
omschrijving
van de aard van dit letsel
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 schadeaangifte 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.

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer /verzekerde

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Fraude Indicatie Systeem Holland. Het privacyreglement van de Stichting
CIS is op die registratie van toepassing. De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden
opgenomen in onze schaderegistratie en die van de maatschappij waar u verzekerd bent of die u aansprakelijk acht. Deze registratie
is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Een afschrift van deze registratie kunt u vinden op
www.cbpweb.nl.

Bijlage(n):

