
 
Schade Aangifte Formulier  
         Maerelaan 15 – 1961 KA  Heemskerk 
         0251-553004  

info@financieeladviesijmond.nl  
 
Aangifte betreft: 
Polisnummer       Klantnummer      
Tussenpersoonsnummer      Schadenummer tussenpersoon    
Schadenummer maatschappij             
 
De schademelding heeft betrekking op 
      Aansprakelijkheid particulier   Aansprakelijkheid bedrijven 
 Gebouw/woonhuis    Glas 
 Inboedel     Caravan/aanhanger ontkoppeld  
 Overig, namelijk:             
 
Gegevens verzekeringnemer: 
Naam en voorletters          man / vrouw 
Straat en huisnummer             
Postcode en woonplaats             
Telefoonnummer       E-mailadres       
IBAN nummer       Recht op aftrek BTW  ja / nee 
 
Schadegegevens: 
Schadedatum       Tijdstip      
Adres/plaats van de schade            
Omschrijving van de toedracht           
              
               
Heeft u aangifte gedaan?  Nee / ja, politiebureau        
Schade veroorzaakt door: 
Naam en voorletters       Geboortedatum      
Straat en huisnummer             
Postcode en woonplaats             
Telefoonnummer en e-mailadres            
Waarmee was de veroorzaker bezig op het moment van de schade?       
               
               
               
In welke relatie staat de veroorzaker tot u?          
Zijn er medeschuldigen?  Nee / ja, namelijk         
Waren er getuigen?   Nee / ja, namelijk         
Naam en adres               
Telefoonnummer en e-mailadres            
Kan de schade naar uw mening worden verhaald op een ander?  Nee / ja 
Naam en adres              
Telefoonnummer en e-mailadres            
  

mailto:info@financieeladviesijmond.nl


Schadebedrag 
Gegevens beschadigde voorwerpen  Aankoopdatum Aankoopbedrag Geschatte schade 
Voorwerp, merk en type   
              
              
              
               
 
Met wie kan er eventueel contact worden opgenomen om de schade op te nemen?     
Telefoonnummer              
Is de schade te herstellen?    Nee / ja, namelijk       
Reparateur               
Naam en voorletters              
Straat en huisnummer             
Postcode en woonplaats             
Telefoonnummer en e-mailadres            
 
Andere verzekeringen 
Bent u elders tegen deze schade verzekerd?  Nee / ja, namelijk       
Maatschappij en polisnummer            
Zijn er voorwerpen apart verzekerd?  Nee / ja, namelijk        
Maatschappij en polisnummer            
 
Schade aan het gebouw 
Bent u eigenaar van het gebouw?   Nee / ja 
Zijn er sporen van braak?    Nee / ja 
Is het gebouw bewoond?    Nee / ja 
Is het glas gebroken?     Nee / ja 
Zijn er noodvoorzieningen aangebracht?  Nee / ja, voor €        
 
Aansprakelijkheid, schade aan anderen 
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?   Particulier  Bedrijfsmatig 
Welke schade werd toegebracht?   Persoonlijk letsel, namelijk        
      Materiele schade, namelijk       
Waarmee werd de schade veroorzaakt?           
               
Gegevens benadeelde(n) 
Naam en voorletters              
Straat en huisnummer             
Postcode en woonplaats              
Telefoonnummer en e-mailadres            
IBAN nummer              
Recht op aftrek BTW  Ja / nee           
In welke relatie staat benadeelde tot u/de veroorzaker?         
 
Ondertekening 
U verklaart met de ondertekening de bovenstaande vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de 
waarheid te hebben beantwoord, volledige en juiste informatie te hebben verstrekt en geen 
bijzonderheden te hebben verzwegen. U verklaart bekend te zijn met de inhoud van dit formulier.  
 
Datum    Plaats    Handtekening 
 


