Een kwart eeuw zorgen voor

SCHADE AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN
li

Tussenpersoonnr.:

Cliëntnummer To:

Schadenummer Mï,:
Soort Verzekering

Schadenummer Tp:

! Brand/uitgebráid
! BedrijÍsschade
fl lnstrumenten
n Sieraden/bont/verzamelingen

E c"ld"*uurdun
I Aanspr. Particulier
I Rijwiet
fl Bagage/Kampeeruitrusting fl Aanspr. Bedrijven
I Caravan (ontkoppeld)
f] Glas
É woonschepeÀ

I
fl

Lichtrdclame
'1

Polisnummer{s}

VeÍzekeÍingnemeÍ
Adres

E-moil

Postcode en Woonploots

TeleÍoon

Beroep/Bedrljf

Telefoon:
ls er

Giro- of Bonkrekening
1, ls deze schade al gemeld
Zo ja, wanneer en aan wie

lLa

2. Bent u elders tegen deze
schade verzekerd?

l-'l

recht op oftÍek B.T,W,

! Ja n

Nee

ENee

.ia l-l

Verzekerd

Nee

bedraq

€

Polisnummer:

Maatschappij:

Zijn bepaalde voorwerpen
apart verzekerd?
(8.v. sieraden, postzegels e.d.)

l--l

Ja

Verzekerd

[-"] Nee

bedraq

Polisnr.:

Maatschappij:

Ivm nnm

20

3. Schadedatum

€

Plaatsladres van de schade
Zijn er sporen van braak

[J"

nru""

Oorzaak van de schade
Omschri.jving van de
Toedracht

(Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)

4. Gegevens beschadigde e/o
vermiste voorwerpen (Merk,
type,naam, eventueel volgnr.
op polisl

Aankoopoatum

Bouwjaar

Frame- en

morornummer

Aankoop

Schatting

bedrag

v/d schade

€

Ll

Glas/Kunststof

fl La I

r'te"

Werden er noodvoorzieningen
aangebracht

n La !

trtee

ls het pand bewoond

f] La !

trtee

5, ls de schade herstelbaaÍ

l-l La

I

wee

ls het glas gebroken en/of
anderszins defect en zo ia,
waaruit bestaat de beschadiging.

tsnKel

Welke letter of buis is defect

Voor welk bedrag

Voor welk bedrag

6. Wie voert reparatie uit
Naam, adres, telefoon
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen
ls de reparatie reeds uitgevoerd

7. Bent u eigenaar van het pand

nJa
fl Ja I

Eruee
Nee

Voor welk bedrag

n

ouuoet

ffi

ry

I
I
n

8, {Plezier-)vaartuigen
Was het vaarruig

Varend onder zeil
Deeinemend aan wedstrijd
Doorlopend bewoond

!
f]
I

Verhuurd

Ll

Rijks-

Varend op motoÍ
Gemeerd

9, Door wie werd de schade veroorzaakt
(Naam, adres en geboortedatum)
ln welke relatie staat deze tot
{Familie, dienstverband o.i.d.)

u

fllu

Zijn er mede-schuldigen
Zo ja, naam, adres en geboortedatum

fl

Nee

Waarmee werd de schade veroorzaakt.
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade
werd veroorzaaKt

10. Bij welke instantie werd aangiÍte gedaan
A.u.b. verklaring van aangiÍte bijvoegen

I lí:ómêêniê

{Eventueel van hotel, vervoersonderneming, camping e'd')

Bu ro

n

Militaire-polirie

Datum:
1 1, Wie waíen getuige van het gebeurde
(Volledige namen en adressen)

12. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander

I..tu !

Nee

Zo ja, volledige naam, adres en telefoon

Waarom meent u dat
Polisnummer

Bij welke maatschappij is deze daarvoor veÍzekerd

13. Schade aan anderen (Aansprakelïkheid) Overlegging van ontvangen brieven, nota's en dergelijke is absoluut noodzakelijk
L l PaÍtrculrer
! Bedrijfsmatig
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld
n Materiéle schade
! Persoonlijk letsel
Welke schade werd toegebracht
Wie is de be:-iadeelCe {naam en aCres)

Geboortedatum:
Bank-/gironummer en telef oon
In welke relatie staat deze

tot u Íesp. tot de veÍooÍzaker

A.u.b. korte omschrijving van de aard van het letsel e/o
materiële schade

Waar bevindt zich de getrofÍene
(Naam en adres instelling)
ls deze benadeelde zelÍ tegen deze schade verzekeÍd

n:u I

wee

Pnlisnr'

Zo ja, bij welke maatschapprj

D..tu I

ls de schade daar gemeld

trtee

Naar beste weten en overeenkomstig de waarheid ingevuJd
Datum

Plaats

Handtekening verzekeringnemer

In te vullen door de assurantie-tussenpersoon

! scnr;ftetijt<
! Bewijs van aangiÍte
I Reparatiebegroting
J Nee
l:u

Gemeld aan maatschappij
Bi.ilage {n)

ls het verzekerde bedrag voldoende
Zo nee, wat zou het moeten ziin
Wat is de reden van onderverzekering

L l tereTonrscn
--,,
I Feparatienota
I Aansprakelijkstelling
lndex: D;u I Nee

Toelichtinq
Plaats

Nota's en/oÍ schadebegroting bijvoegen

Datum

Handtekening

Datum:

