
 
 

 
 
Schade-aangifte formulier Algemeen  
 
Tussenpersoonnummer  :  
Schadenummer tussenpersoon :  
 
Polisnummer:                     Soort verzekering: 
 
Schadenummer maatschappij : 
 
Verzekeringsnemer      :  
Adres                   :  
Postcode, plaatsnaam    :                        Telefoon:  
 

1.  Is deze schade al gemeld:     Ja     Nee 
  Zo ja, wanneer en aan wie: ____________________________________________________ 
 

2.  Schadedatum: _________________________________________________________ 
 Plaats/adres van de schade: ____________________________________________________ 
 Zijn er sporen van braak:      Ja     Nee 
 Oorzaak van de schade: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

3.  Gegevens beschadigde e/o verm. voorw.   Frame- en   Schatting motornr.  v/d schade 
_______________________________________   _______ ___________ €. ______________ 
_______________________________________   __________________  €. ______________ 
_______________________________________   __________________ €. ______________ 
 

4.  Wie voert de reparatie uit 
 Naam, adres en telefoon: _____________________________________________________ 
 Waar, wanneer kan de schade worden opgenomen:________________________________ 
 Is de reparatie reeds uitgevoerd:     Ja      Nee 
 Voor welk bedrag: € ______ 
 

5.  Door wie werd de schade veroorzaakt?:____________________________________ 
(Naam, adres en geboortedatum):_______________________________________________ 
In welke relatie staat de schadeVeroorzaker tot U?:_________________________________ 
Waarmee werd de schade veroorzaakt?:__________________________________________ 
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?:_______________     
___________________________________________________________________________ 



 
6.  Werd er aangift gedaan :     Ja     Nee 

 Zo ja:   Bureau: ________________________________________  Datum:_______________ 
 

7. Waren er getuigen op moment van de schade?:_______________________________ 
  (Volledige naam en adressen, eventueel op bijlage Getuigenverklaring) 
 

8. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander?     Ja     Nee 
  Zo ja: Naam, adres en telefoon _________________________________________________ 
  Waarom?:__________________________________________________________________ 
 
 

9.  Schade aan anderen (Aansprakelijkheid) 
Hoe wordt u aansprakelijk gesteld:      Particulier       Bedrijfsmatig 
Welke schade werd toegebracht:         Pers. letsel      Materiële schade 
Wie is benadeelde?(NAW + Geboortedatum):______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
In welke relatie staat u tot benadeelde?:__________________________________________ 
A.u.b. korte omschrijving van de aard van het letsel e/o materiële schade:_______________      
___________________________________________________________________________ 
 
Ondertekende 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 te verstrekken 
  gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling 
  van de omvang van de schade het recht op uitkering; 
- Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. 
 
 
Plaats:   Datum:  Handtekening verzekeringnemer/verzekerde: 
 
 
 
 
 
Bijlage:        Bewijs van aangifte                Reparatiebegroting 
                     Reparatienota                         Aansprakelijkstelling 
 
 
Toelichting:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 


