
 

Schade aangifte formulier 

Polisnummer  : ________________________ 

Maatschappij  : ________________________ 

Soort verzekering : ________________________ 

Verzekeringnemer 

Naam   : ________________________ Voorletters ________________ 

Adres   : ________________________ Postcode ________________ 

Plaats   : ________________________ 

Telefoonnummer : _______________________________________ 

Email adres  : _______________________________________ 

Bankrekening nummer : NL ____________________________________ 

Schade gegevens 
 

Schade datum   : _____________________ Tijd ________________ 

Plaats / adres van de schade : ________________________________________________ 

Omschrijving van de oorzaak : ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

Elders tegen deze schade verzekerd? : Ja  | Nee 

Voorwerpen apart verzekerd?  : Ja  | Nee 

 

Gegevens beschadigde voorwerpen 
 

Merk / Type / Naam     Bouwjaar Datum aanschaf Aankoopwaarde 

  

_______________________________  ________ _____________ € ____________ 

_______________________________  ________ _____________ € ____________ 

_______________________________  ________ _____________ € ____________ 

 

Is er sprake van ruitschade?  : Ja  | Nee 

Is het pand bewoond?   : Ja  | Nee 

Noodvoorzieningen aangebracht? : Ja  | Nee  

 

Is de schade herstelbaar?  : Ja  | Nee Voor welk bedrag? € ____________ 



 
 

Gegevens hersteller 

Naam hersteller : ______________________________________________ 

Adres hersteller : ______________________________________________ 

Is de reparatie al uitgevoerd? : Ja  | Nee Voor welk bedrag? : € __________ 

Gegevens veroorzaker 

Wie heeft de schade veroorzaakt?  : ____________________________________________ 

In welke relatie staat deze tot u? : ____________________________________________ 

Zijn er meerdere schuldigen?  : Ja  | Nee  

Waarmee werd de schade veroorzaakt : ____________________________________________ 

Aangifte 

Is er aangifte gedaan bij de politie? : Ja  | Nee  Via welk bureau? ____________ 

Getuigen 

Zijn er getuigen?   : Ja  | Nee 

Naam / adres / email van getuige : ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

Schade aan anderen 

Hoe wordt u aansprakelijk gesteld? : Particulier    |  Zakelijk  

Welke schade werd er toegebracht : Persoonlijk letsel | Materiële schade 

Gegevens benadeelde   : _____________________________________________ 

Adres benadeelde   : _____________________________________________ 

Contactgegevens benadeelde  : _____________________________________________ 

Is de benadeelde zelf verzekerd  : Ja  | Nee 

Bij welke maatschappij   : ________________________________ 

Onder welk polisnummer  : ________________________________ 

Is de schade daar gemeld?   : Ja  | Nee 

Verklaring 
• 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 

___________________________ __________________  _____________________________ 

         (typ akkoord ter ondertekening)  
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