DECLARATIEFORMULIER BEDRIJFSSCHADE

SCHADENUMMER:__________________________________________________
SCHADEDATUM: ___________________________________________________
LESPRIJS PER UUR inclusief BTW: €____________________________________
KENTEKEN: _____________________

Het is van belang, dat u het agenda overzicht (kopie agenda) meestuurt!
DATUM

AANTAL UITGEVALLEN
LESUREN

REDEN UITVAL *

OPMERKINGEN

TOTAAL AANTAL
GEMISTE UREN

* Reden uitval: 1 = dag van schade
2 = reparatie
3 = i.v.m expertise

4 = wegens ziekenhuisopname a.g.v. aanrijding
5 = verlies van arbeidscapaciteit i.v.m. letsel
6 = anders (graag toelichten bij ‘opmerkingen’)

Rekeningnummer

t.n.v. __________________________

________________

TOELICHTING BEREKENING BEDRIJFSSCHADE

Het door ons bijgevoegde declaratieformulier heeft betrekking op het claimen van
bedrijfsschade conform de “vuistregel” van de NIVRE Richtlijnen (10e druk 2001).
Vuistregel:
“Besparing per dag bedraagt 50% van het bruto lesgeld per uur incl. BTW van het gemiddelde
aantal lessen per dag tijdens het voorgaande jaar.”
Jaaromzet
———————————————————— = gem. aantal lesuren per dag
aantal lesdagen x aantal auto’s x lesgeld p/u

Het Nederlands Instituut Van Register Experts heeft de besparing gebaseerd op het feit, dat
over de omzetderving geen BTW afgedragen behoeft te worden, dat het stilstaan van de auto
geen variabele kosten met zich meebrengt en dat een deel van de verwachte omzet tijdens de
stilstandperiode op andere tijdstippen feitelijk worden gerealiseerd.
Helaas constateren wij steeds vaker dat verschillende verzekeraars niet zonder meer akkoord
gaan met de bovengenoemde “vuistregel” van het NIVRE. Zij kunnen dus eisen dat u via een
accountantsverklaring de omzetgegevens van het voorgaande jaar moet aanleveren voor het
aantonen van het gemiddeld aantal lesuren per dag waarmee uw bedrijfsschadeclaim berekend
kan worden.
Bereikt men met het resultaat van de vuistregelmethode geen overeenstemming met de
rijschoolhouder, dan moet in de administratie van de rijschool een onderzoek worden
ingesteld naar:
♦ Hoe lang stond de auto werkelijk stil
♦ Werd de schade in gedeelten gerepareerd
♦ Werd de auto ingeruild
♦ Is de reparatieduur in overeenstemming met de schade
♦ Hoe is de rijschool georganiseerd
♦ Hoeveel auto's zijn er, is er reservemateriaal
♦ Hoeveel instructeurs zijn er in vaste dienst
♦ Hoeveel zijn er op freelance basis
♦ Is de kilometerstand in overeenstemming met het opgegeven gebruik
♦ Hoeveel lessen kunnen door andere instructeurs worden opgevangen
♦ Zijn er omstandigheden waardoor er loonkosten van een instructeur zijn bespaard
♦ Kon er verlof worden opgenomen
♦ Wat was de gemiddelde omzet per dag per lesauto
♦ Wat is het doorberekende lesgeld
Aan de hand van deze gegevens stelt men de feitelijk gemiste lesuren vast en kan de bruto
omzetderving worden berekend.

