Schade-aangifteformulier Algemeen
Postbus 246
6600 AE Wijchen
Heumenseweg 3, Wijchen
Telefoon 024 – 366 00 00
Fax 024 – 677 96 89
www.blaakverzekeringen.nl

Verzekeringsadviseur:
Maatschappij:
Tussenpersoonnr.:
Schadenummer Mij:
Soort verzekering:
□ Woonhuis/ Inboedel
□ Glas
□ Aansprakelijkheid Particulier

Polisnummer:
Schadenummer TP:
□ Aansprakelijkheid Bedrijven
□ Pleziervaartuigen
□ Rijwiel

□ Caravan (ontkoppeld)
□ Inboedel Caravan

1. Verzekerde
Naam en voorletters

□ man □ vrouw

Geboortedatum
Beroep
Adres + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Giro- of bankrekeningnummer
2. Schadedatum en – plaats
Is deze schade al gemeld?

Is er recht op aftrek BTW □ Ja □ Nee

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Zo ja, wanneer en aan wie?
Schadedatum/tijd
Plaats/adres van de schade
Zijn er sporen van braak
Omschrijving van de toedracht

3. Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen
Merk, type, serienummer

Aankoopbedrag
€

Aankoopdatum
- - - - - -

Reparatiebedrag
€

Bij ruimtegebrek eventueel op een aparte bijlage te vermelden, met opgave van de gevraagde bedragen, data, etc.
Het bezit en de waarde van de beschadigde, vermiste en/of verloren goederen dient te worden aangetoond d.m.v. originele nota’s
duplicaatnota’s, garantiebewijzen, bank- of giroafschriften, foto’s etc.;
Indien goederen te repareren/ reinigen zijn, gelieve de offertes/nota’s hiervan bij te voegen;
Indien goederen niet meer te repareren/reinigen zijn, dient dit aangetoond te worden d.m.v originele deskundigenverklaringen.
Glas/ kunststof
Is er een noodreparatie uitgevoerd?
Is het pand bewoond?

□ Ja
□ Ja

x
□ Nee
□ Nee

cm
□ Enkelglas
Voor welk bedrag €

4. Schadeherstel
Is de schade herstelbaar

□ Ja

□ Nee

Voor welk bedrag €

□ Ja

□ Nee

Voor welk bedrag €

Naam, adres en telefoonnummer hersteller
Wanneer kan de schade worden opgenomen?
Is de reparatie reeds uitgevoerd?

□ Dubbelglas

5. (Plezier-)vaartuigen
Was het vaartuig

□ Varend onder zeil
□ Deelnemend aan wedstrijd

□ Varend op de motor
□ Verhuurd

□ Doorlopend bewoond
□ Gemeerd

6. Door wie werd de schade veroorzaakt
Naam, adres en geboortedatum veroorzaker
In welke relatie staat deze tot u (familie, o.i.d.)
Zijn er mede-schuldigen

□ Ja

□ Nee

Zo ja, naam, adres en geboortedatum
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Waarmee was bovengenoemde bezig toe de schade
werd veroorzaakt?
7. Aangifte
Bij welke instantie is er aangifte gedaan

□ Gemeente- □ Rijks- □ Militaire- politie

datum:

Bureau:
Heeft u aangifte gedaan bij een andere
instantie?

□ Ja
□ Nee Zo ja, bij wie?
a.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen

8. Zijn er getuigen van het gebeurde?
Zo ja, volledige namen en adressen

□ Ja

□ Nee

9. Kan deze schade naar uw mening worden verhaald
Zo ja, volledige naam, adres en telefoon

□Ja

□ Nee

Waarom meent u dat?
Bij welke maatschaapij is deze verzekerd?

Polisnummer:

10. Schade aan anderen (Aansprakelijkheid)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld

□ Par culier

□ Bedrijfsma g

Welke schade werd toegebracht

□ Persoonlijk letsel

□ Materiële schade

Wie is de benadeelde (Naam, adres en telefoonnummer)
Giro- of bankrekeningnummer
In welke relatie staat deze tot u of de veroorzaker?
Korte omschrijving van het letsel e/o materiële schade
Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Zo ja, bij welke maatschappij

Polisnummer:

Is de schade daar gemeld
11. Afronding/ondertekening

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de
maatschappij waar bij u verzekerd bent, of die u aansprakelijk acht. Deze registratie is aangemeld bij de Registratiekamer. Een afschrift van het aanmeldingsformulier
ligt ter inzage bij de maatschappij. De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 23-04-1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt
voor ieder te inzage bij Stichting CIS. Voor informatie bezoek www.stichtingcis.nl
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 schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader te verstrekken 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.

Plaats

Datum

Handtekening van verzekeringnemer/verzekerde

