Algemeen schadeformulier

1. Gegevens klant
Naam *

Telefoon privé *

Adres *

Telefoon zakelijk

Postcode *

Rekeningnummer
(IBAN) *

Woonplaats *
BIC Code
E-mailadres
Is er recht op
aftrek B.T.W

Ja

Nee

Polisnummer
Polisnummer
* verplicht
2. Gegevens schade
De schademelding heeft betrekking op
Indien overige, namelijk
		
! verplicht indien Overige
Schadedatum *
Schade tijdstip
Plaats / adres schade *
Omschrijving van de toedracht *
Hebt u aangifte gedaan?

Ja

Nee

Naam politiebureau
		verplicht
indien Ja
!

Door wie is de schade veroorzaakt?
Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Geboortedatum

1/4

wis

print

versturen

De Sitterlaan 89
2313 TL Leiden
telefoon (071) 5149967
fax: (071) 5149979

Waarmee was de veroorzaker bezig op het moment van de
schade?
In welke relatie staat de veroorzaker tot u?
Andere relatie, namelijk?

Zijn er medeschuldigen?
Naam medeschuldige(n)
Waren er getuigen?
Naam getuige(n)
Kan de schade naar uw mening verhaald worden
op een ander?
Naam op wie verhaald kan worden

3. Schadebedrag
Gegevens beschadigde / vermiste goederen

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

Geschatte schade

Totaal
Met wie kan er eventueel contact worden opgenomen
om de schade op te nemen?
Anders, namelijk?
Telefoonnummer
Is de schade te herstellen?

Ja

Nee

Ja

Nee

Reparatie wordt uitgevoerd door

4. Andere verzekeringen
Bent u elders tegen deze schade verzekerd?
Maatschappij naam
		verplicht
indien Ja
!

2/4

wis

print

versturen

De Sitterlaan 89
2313 TL Leiden
telefoon (071) 5149967
fax: (071) 5149979

Verzekerd bedrag
Polisnummer
		
! verplicht indien Ja
Zijn er voorwerpen apart verzekerd?

Ja

Nee

Maatschappij naam
		
! verplicht indien Ja
Verzekerd bedrag
Polisnummer
		
! verplicht indien Ja

5. Schade aan het gebouw (alleen bij schade aan gebouw/ inboedel en glas)
Bent u eigenaar van het gebouw?

Ja

Nee

Zijn er sporen van braak?

Ja

Nee

Is het gebouw bewoond?

Ja

Nee

cm x

Gegevens beschadigd glas

cm

Enkelglas
Dubbelglas
Bedrag

Is het glas gebroken?
Zijn noodvoorzieningen aangebracht?

Ja

Nee

Ja

Nee

Bedrag noodvoorzieningen
		
! verplicht indien Ja

6. Aansprakelijkheid (schade aan anderen)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

Welke schade werd er toegebracht?
Persoonlijk letsel

3/4

wis

print

versturen

De Sitterlaan 89
2313 TL Leiden
telefoon (071) 5149967
fax: (071) 5149979

Persoonlijk letsel omschrijving
		
! verplicht indien Ja
Materiële schade

Ja

Nee

Materiële schade omschrijving
		
! verplicht indien Ja
Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Wie is de benadeelde?
Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Geboortedatum

In welke relatie staat benadeelde tot u dan wel
tot de veroorzaker?
Andere relatie dan in de keuzemogelijkheden
		
! verplicht indien Anders

7. Aanvullende opmerkingen van de klant

8. Ondertekening
Uw volledige naam *
Plaats *
Datum *
* verplicht

4/4

wis

print

versturen

