SCHADEFORMULIER

1. Algemeen
Cliëntnummer Kr8-in _______________ Schadenummer Kr8-in ___________________________
Schade al eerder gemeld? Ο Nee Ο Ja, d.d. ______________ bij ___________________________
2. Verzekeringnemer
Polisnummer
: ______________
Naam en voorletters
: _____________________________________________ man / vrouw
Straat
: ________________________________________________________
Postcode en woonplaats
: ________________________________________________________
Telefoonummer
: prive: ______________ werk : ______________
E-mailadres
: ________________________________________________________
Geboortedatum
: ___________________
Postbank-/bankrek.nr.
: ___________________ t.n.v. : ______________________________
Bent u (ten dele) elders tegen deze schade verzekerd? : nee / ja, bij maatschappij ______________
polisnummer __________________ verzekerd bedrag ___________________
3. Schade
Soort schade:

Opstal / Inboedel
Ο Inbraak/diefstal (vul vraag 4 en 8 in)
Ο Blikseminslag (vul vraag 4 in)
Ο Brandschade (vul vraag 4 en 7 in)
Ο Stormschade (vul vraag 4 in)
Ο Ruit/glasschade (vul vraag 5 en 7 in)
Ο Waterschade (vul vraag 4 en 7 in)
Ο Anders (vul vraag 4 in)
Aansprakelijkheid
Ο Materiële / Letselschade schade aan derde (vul vraag 4 en 6 in)
Ο door verzekerde of partner
Ο door kind (leeftijd __________ )
Ο door (huis)dier
Ο door langdurig inwonende
Ο anders (vul ook vraag 7 in)

Schadedatum: ______________ uur: ______________
Omschrijving toedracht:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)
4. Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen
Gegevens voorwerpen

(bijlage toevoegen, bijv. een aanschafnota)

Datum
aankoop

Bedrag
aankoop

5. Glas / Kunststof
Enkel glas / Dubbel glas
Is de schade reeds hersteld met een ruit van dezelfde soort: ja / nee,
nieuwe glassoort
: ____________________________________________
Indien ja, door wie : ____________________________________________
Wat zijn de kosten? : € _________________ (nota of offerte bijvoegen)
Werden er noodvoorzieningen aangebracht?: ja / nee
Indien ja, voor welk bedrag? € _________________
6. Gegevens benadeelde
Naam
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail

:
:
:
:
:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________Woonplaats : _______________________
_______________________
_______________________

Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd? : nee / ja, bij maatschappij ______________
Polisnummer _______________________
Is de schade daar reeds gemeld : nee / ja
7. Door wie werd de schade veroorzaakt
Naam, adres en geboortedatum
In welke relatie staat deze tot u?
Zijn er medeschuldigen?
Naam, adres en geboortedatum

: _________________________________________________
_________________________________________________
: _________________________________________________
: _________________________________________________
_________________________________________________

8. Is er aangifte gedaan
Ο Ja Ο Nee
Op welk bureau?
: _________________________________________________
Datum aangifte
: _________________________________________________
(procesverbaal c.q verklaringen bijvoegen)

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 eventueel nog nader te overleggen gegevens aan de maatschappij
te verstrekken mede 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
• Bekend te zijn met de bepaling, dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt.

________________
plaats

Versie 2012-01-01

________________
datum

______________________________
handtekening

