
Schade-aangifteformulier Algemeen
Overstichtlaan 23

Postbus 523, 7400 AM  Deventer

Antwoordnummer 64, 7400 VB Deventer

Telefoon  0570 - 641555

Telefax    0570 - 611650
E-mail:  Info@veldpape.nl

Internet: www.veldpape.nl * Dit zijn verplichte velden

Soort verzekering

      Aanspr. Particulier      Reis      Aanspr. Bedrijven      Bedrijfsschade

      Woonhuis/ Glas      Caravan      Gebouw      Anders namelijk:

      Inboedel      Pleziervaartuigen      Goederen/ Inventaris  ………………………………

Polisnummer(s)

Verzekeringnemer *

Adres *

Postcode en plaatsnaam *  * Telefoon:

E-mail adres

Bank-/postrekeningnummer * Is er recht op aftrek B.T.W. Ja           Nee

Schade

Schadedatum *Schadedatum *

Plaats/ adres van de schade

Zijn er sporen van braak Ja           Nee

Oorzaak van de schade *

Omschrijving van de toedracht *

(Zonodig een situatieschets en/ of toelichting op een los blad bijvoegen)

Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen

Merk, type, naam *

Aankoopdatum * Aankoopbedrag: *  

Schatting van de schade * 

Glas/ Kunststof

Is het glas gebroken e/o defect Ja           Nee

Noodvoorzieningen aangebracht Ja           Nee Voor welk bedrag:

Schadeherstel

Is de schade herstelbaar Ja           Nee Voor welk bedrag:

Wie voert de reparatie uit

Is de reparatie reeds uitgevoerd Ja           Nee Voor welk bedrag:



Nota's e/o schadebegroting bijvoegen

Door wie werd de schade veroorzaakt

Naam, adres en geboortedatum

In welke relatie staat deze tot u

Zijn er medeschuldigen Ja           Nee

Zo ja, naam, adres, geboortedatum

Waarmee is de schade veroorzaakt
(waarmee was bovengenoemde 
bezig toen de schade werd 
veroorzaakt)

Aangifte

Is er aangifte gedaan bij de politie Ja           Nee
A.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen

Zijn er getuigen van het gebeurde Ja           Nee

(Zo ja, volledige naam, adres en telefoon)

Schade aan anderen (Aansprakelijkheid)

In welke hoedanigheid wordt uIn welke hoedanigheid wordt u
aansprakelijk gesteld Particulier Bedrijfsmatig 

Welke schade werd toegebracht Letsel       Materiëel       

Korte omschrijving v/d aard van het
letsel e/o materiële schade

Wie is de benadeelde
(Naam, adres, postcode en plaatsnaam)

Bank-/ postrekeningnummer en
telefoonnummer

In welke relatie staat deze tot u

Is de benadeelde zelf tegen deze Ja           Nee
schade verzekerd

Zo ja, bij welke maatschappij Polisnr.:

Is de schade daar gemeld Ja           Nee

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-aangifte formulier, 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 verzekeringnemer/verzekerde *

................................         ...........................                  .............................................................

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyregelement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing


