Verzekeringsadviseur:
KZ Adviesgroep v.o.f.
Dorpsstraat 43
1531 HA Wormer

Verzekeringsmaatschappij:
_________________
_________________
_________________

Schadeformulier Aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere
Schademelding aan
maatschappij

: ______________________

Soort verzekering

: ______________________

Polisnummer

: ______________________

Naam verzekeringnemer

: ______________________

Adres

: ______________________

postcode woonplaats

: ______________________

IBAN rekeningnummer

: NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beroep/bedrijf

: ______________________

Adres waar de schade heeft plaatsgevonden
Oorzaak / omschrijving

Recht op aftrek BTW?

: ________________________________
________
___________________

: in te vullen op losse invulformulier, nadere omschrijving

Loopt deze verzekering in gemeenschap met elders lopende polis?
Zo ja, welke maatschappij:
_________________________
en onder welk polisnummer:
_________________________
en tot welk verzekerd bedrag:
en is de schade daar ook gemeld?

ja/nee
€_______________
ja/nee

Is er bij diefstal ook aangifte gedaan bij de politie?
Zo ja, gaarne het originele bewijs van aangifte meezenden.

ja/nee

Beschadigd object
Ouderdom
(Indien nodig, gaarne een aparte opgave toevoegen)
________________
__________________

€ __________________

________________

__________________

€ __________________

________________

__________________

€ __________________

________________

__________________

€ __________________

Is er reparatie mogelijk?
Zo ja, voor welk bedrag:

: ja/nee
€ ___________

Wie voert de reparatie uit?
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Nieuwwaarde

_______________________
_______________________
_______
__________________
_____ - __________

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?
Is de reparatie reeds uitgevoerd?
Zo ja, gaarne nota's bijvoegen

___________________________
ja/nee

ja/nee

Schade aan anderen:
Wie was bij het ongeval betrokken: uzelf/gezinslid/personeel (*)
Naam
Adres
Woonplaats

: ___________________________________
: ___________________________________
: ___________________________________

Welke schade werd toegebracht?
Wie is de benadeelde?
Naam
Adres
Woonplaats

Geboortedatum ____ - ____ - ____

materiele / persoonlijk letsel (*)

: ____________________________________, Geboortedatum ___________
: ____________________________________
: ____________________, IBAN rekeningnummer: NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In welke relatie staat deze tot u respectievelijk veroorzaker?
Waar verblijft de getroffene?

_______________________

____________________________________________________

Is de benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?
Zo ja, bij welke maatschappij?
Polisnummer:

ja/nee

Is de schade daar gemeld?

ja/nee

_______________________
_______________________

De verstrekte gegevens kunnen deel uitmaken van geautomatiseerde bestand en van het Centraal Informatie Systeem
van Verzekeraars. Voor beide geldt volgens de wet een privacy-reglement. Bovengenoemde maatschappij heeft dit bij
de Registratiekamer aangemeld (ter inzage op de maatschappijkantoren). De Stichting CIS heeft het zich ook
aangemeld (ter inzage op kantoor).
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 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

Handtekening verzekeringnemer

_________________

_____________

__________________________

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Nadere omschrijving van de toedracht (altijd invullen)

(Niet door u in te vullen)

Mededeling van KZ Adviesgroep
Is dit voorval reeds gemeld bij de maatschappij:
Bijlage(n)

ja/nee

: ______________________

Uit te keren aan : ______________________
Toelichting:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

