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1. Uw gegevens 
Polisnummer                                                                                                                               
Naam & voorletters                  Man     Vrouw 
Straatnaam & huisnummer                       
Postcode & woonplaats           
Telefoonnummer   Privé        Werk     
E-mailadres            
(Post)bankrekeningnummer          
          

2. Algemene vragen 
Schadedatum   Datum                Tijdstip                                         
Waar is de schade ontstaan?  Adres                Plaats                 
Hoe is de schade ontstaan?           
                                                                            
Indien u meer ruimte nodig           
heeft, svp een bijlage meesturen          
             
Wie is er aansprakelijk gesteld                     Verzekeringnemer                 Echtgenoot/Echtgenote   
voor de schade?         Kind van verzekeringnemer, geboortedatum      
          Naam & voorletter(s)        
          Straatnaam & huisnummer      
          Postcode & woonplaats       
          Ander persoon  
          Naam & voorletter(s)        
          Straatnaam & huisnummer      
          Postcode & woonplaats      
Wat is de relatie van deze            
persoon tot de verzekering-           
nemer en/of verzekerde?           
Is er politie aanwezig geweest?       Ja       Nee  

 

3. Betrokkenen 
Door wie wordt verzekerde  Naam & voorletter(s)        
aansprakelijk gesteld?  Straatnaam & huisnummer       
    Postcode & woonplaats       
    Geboortedatum        
    Telefoonnummer        
    Bankrekeningnummer       
Wat is de relatie van deze            
persoon tot de verzekering-           
nemer en/of verzekerde?           

 

4. Schade 
Wat is er beschadigd?  
Omschrijving     Ouderdom Oorspronkelijke     Aard van de schade   Is herstel mogelijk 
     aanschafprijs*           zo ja, rep.kosten* 
                      €                                                                           €               
                      €                                                                           €   
                      €                                                                           €   
     *Wilt u de aankoop- of reparatiebon meesturen 
 
Heeft u de schade al vergoed       Ja       Nee 
aan de tegenpartij? 
Zo ja, voor welk bedrag?  €         
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Is er schade ontstaan aan        
een motorrijtuig?                        Ja       Nee 
Zo ja, welk motorrijtuig Merk        Type          
betreft het?  Kenteken              -          -            Bouwjaar      
Is het motorrijtuig casco 
verzekerd?        Ja       Nee   
Zo ja, bij welke  
maatschappij?       Polisnummer    
   Is de schade daar al gemeld?     Ja              Nee    
    
Is er letsel ontstaan?       Ja       Nee 
     
   Naam & voorletter(s)        
   Straatnaam & huisnummer       
   Postcode & woonplaats       
   Geboortedatum        
   Telefoonnummer        
   Aard van het letsel:       
            
   Naam & voorletter(s)        
   Straatnaam & huisnummer       
   Postcode & woonplaats       
   Geboortedatum        
   Telefoonnummer        
   Aard van het letsel:       
            

 

5. Getuigen 
Zijn er getuigen  Naam & voorletter(s)        
aanwezig geweest? Straatnaam & huisnummer       
   Postcode & woonplaats       
    
   Naam & voorletter(s)        
   Straatnaam & huisnummer       
   Postcode & woonplaats       

    
 

6. Situatieschets  
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7. Toelichting 
Heeft u nog andere            
informatie die voor de            
afhandeling van belang            
kan zijn?             

 
 

8. Ondertekening 
   Ondergetekende verklaart: 
   - vorenstaande vragen en opgave 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 schadeformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan  
     “voor elkaar” te zullen 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. 
 
   Datum:    Plaats:      
    
   Handtekening: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame 
maatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op deze registratie van toepassing. 
 Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl  


