Aangifte van schade
Algemeen
Schadenummer
Polisnummer
Woonhuis

Inventaris / goederen

Transport

Inboedel

Bedrijfsschade

Computer/electronica

Overige, namelijk:

Kostbaarheden

Glas

Instrumenten

Verzekeraar

Delta Lloyd

Reaal Verzekeringen

Reeds (telefonisch) gemeld

Ja

Nee

Gegevens Verzekeringnemer
Naam

M/V

Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
IBAN (Bank) nummer
Kunt u B.T.W. verrekenen

Ja

Nee

1. Schadedatum / -plaats / -oorzaak
Wanneer vond de schade plaats?

20

Waar vond de schade plaats? (adres)

Postcode/woonplaats

te

uur

Wat is de oorzaak van de schade?

Zijn er sporen van braak?

Ja

Nee

2. Gegevens betreffende de beschadigde voorwerpen (* bijvoegen originele nota’s verplicht!)
Voorwerp

Aankoopdatum van

Aankoopprijs*

Schatting van de schade /

het beschadigde

van het beschadigde

Reparatiekosten

€

€

€

€

€

€

€

€

Glas/kunststof
Is / wordt de schade hersteld met een ruit van hetzelfde type

Ja

Nee, ander type glas:

Werden er noodvoorzieningen aangebracht

Nee

Ja, voor (bedrag invullen): €

Is het pand bewoond

Ja

Nee

3. Is de schade herstelbaar?

Ja

Nee

4. Wie voert de reparatie uit?
Naam

Telefoonnummer

Adres, postcode, woonplaats
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?
Is de reparatie reeds uitgevoerd?

Aangifte van schade algemeen

Nee

Ja, voor (bedrag invullen):€
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5. Schadeveroorzaker
Naam

M/V

Geboortedatum
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Beroep / bedrijf
Relatie tot verzekeringsnemer
Zijn er medeschuldigen?

Nee

ja, namelijk

Naam

Geboortedatum

Adres

Postcode/woonplaats

Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?

6.Aangifte / proces-verbaal
Werd er aangifte gedaan resp. is er proces-verbaal opgemaakt door de politie?
Zo ja, bij/door bureau

Ja

Nee

Ja

Nee

te

8. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander?
Zo ja, Naam

Telefoon

Adres

Postcode/woonplaats

Belangrijk
Alle stukken waaronder eventuele dagvaardingen die verzekeringnemer of schadeveroorzaker ter zake van de hiervoor omschreven
schadegebeurtenis mocht ontvangen, dienen direct aan verzekeraar te worden doorgezonden. De verstrekte gegevens kunnen
worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van
toepassing. Zie ook www.stichtingcis.nl
Ondergetekende verklaart
-

Voorgaande 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 schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen 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.

N.B. Opzettelijk onjuist verstrekte gegevens doen elk recht op uitkering vervallen.
Plaats

Datum

In te vullen door de assurantietussenpersoon:
Gemeld aan maatschappij
Op (datum)
Wat is de reden voor onderverzekering?
Bijlage(n)

Bewijs van aangifte
Aansprakelijkheidstelling

Handtekening verzekeringsnemer / verzekerde

Schriftelijk

telefonisch

Reparatienota
Anders, namelijk:

Toelichting:

Aangifte van schade algemeen
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