Schadeaangifte
Algemeen
S01.5

Soort verzekering
Polis-/VNAB nummer

1. Verzekeringnemer
Naam en voorletters
Adres (géén postbus)
Postcode en plaats
Beroep/bedrijf
Telefoon zaak
Telefoon mobiel
E-mailadres
IBAN
Is er recht op aftrek BTW

w

Ja

w

Nee

w

Ja

w

Nee

Deze schade is gemeld per

2. Schadegegevens
Schadedatum en tijdstip
Adres
Postcode en plaats
Oorzaak van de schade en omschrijving
van de toedracht

Zijn er sporen van braak

Bij welke instantie werd aangifte gedaan
S.v.p. proces-verbaal bijvoegen (van politie, hotel, vervoersonderneming, camping e.d.)

Getuige 1
Naam en voorletters
Adres (géén postbus)
Postcode en plaats
Telefoon
Getuige 2
Naam en voorletters
Adres (géén postbus)
Postcode en plaats
Telefoon
Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen
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3. Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Orginele aankoopnota’s bijvoegen

Merk/Type

Eventueel volgnummer op de polis

Frame- en/of motornummer
Bouwjaar
Aankoopdatum
Aankoopbedrag
Schatting van de schade

Zichtbare schade/letsel

Wie voert de reparatie uit
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Is de reparatie reeds uitgevoerd

w

Ja

w

Nee

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?
Ruitschade
s.v.p. nota of offerte bijvoegen

Gegevens ruit

Glas
Enkelglas

w

w

w

Kunststof
Dubbelglas

Is het glas gebroken en/of anderszins defect

w

Ja

w

Nee

Is het pand bewoond

w

Ja

w

Nee

Werden er noodvoorzieningen aangebracht

w

Ja

w

Nee

w

Zo ja, voor welk bedrag

4. Door wie werd de schade veroorzaakt
Naam
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoon
Geboortedatum
In welke relatie staat deze tot u
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Waarmee werd de schade veroorzaakt
Waar was de veroorzaker mee bezig toen de schade plaatsvond
Bij welke maatschappij is deze persoon daarvoor verzekerd
Maatschappij
Polisnummer
Zijn er medeschuldigen

w
w

Nee
Ja, namelijk

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Geboortedatum
Waarom meent u dat

5. Schade aan derden (Aansprakelijkheid)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld

w

Particulier		

w

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht

w

Persoonlijk letsel

w

Materiële schade

w

Nee
Ja, namelijk

Naam benadeelde
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoon
Geboortedatum
IBAN

In welke relatie staat deze tot u, respectievelijk tot de veroorzaker
Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd

w

Maatschappij
Polisnummer
Is de schade daar gemeld

w

Ja		

w

Nee

w

Varend onder zeil

w

Varend op de motor

w

Deelnemend aan een wedstrijd
Doorlopend bewoond
Gemeerd en/of verhuurd

6. (Plezier)vaartuigen
Was het vaartuig

w
w
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7. Andere verzekeringen
Bent u elders tegen deze schade verzekerd

w
w

Nee
Ja, namelijk

Verzekerd bedrag
Maatschappij
Polisnummer
Zijn bepaalde voorwerpen (b.v. sieraden/
postzegels e.d.) apart verzekerd

w
w

Nee
Ja, namelijk

Omschrijving

Verzekerd bedrag
Maatschappij
Polisnummer

8. Ondertekening
Naar beste weten en overeenkomstigde waarheid ingevuld

Plaats

Naam verzekeringnemer (aanvrager)

Datum

Handtekening verzekeringnemer (aanvrager)*

							    * Bij digitale aanvraag handtekening niet noodzakelijk

Bij digitale aanvraag
Sla dit ingevulde pdf-document op
en stuur het als bijlage naar
info@meijers.nl
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