
Schadeaangifteformulier Algemeen 

 
Johan van Gils Financiële Dienstverlening, Beeksestraat 42-A, 4841 GC Prinsenbeek 

Tel: 076-5440575, Fax: 076-5440574, info@johanvangilsfd.nl 

Soort Verzekering: 

 

O  Inboedel / Woonhuis  O  Glas    O  Brand Zakelijk 

O  Aansprakelijkheid  O  Pleziervaartuig   O  Rijwielen 

O  Reisverzekering   O  Caravan / Kampeerauto 

 

Verzekeringsmaatschappij: ___________________________________   Polisnummer: ______________________________ 

Nummer Tussenpersoon:    ___________________________________ 

 

Verzekeringsnemer _____________________________________________________________________________ 

 

Adres   _____________________________________________________________________________ 

 

Postcode, Woonplaats _____________________________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer  ________________________________  E-mail _______________________________________ 

 

Bankrekeningnummer           ________________________________  Is er recht op aftrek BTW:   O  Ja    O  Nee 

 

Is deze schade al gemeld ?     O  Nee   O  Ja, op _________________ aan __________________________________________ 

 

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd?   O  Nee  O  Ja, bij: _____________________ Polisnummer _________________ 

 

Bent elders tegen deze schade verzekerd ?     O  Nee  O  Ja, bij: _____________________ Polisnummer _________________ 

 

Schadedatum  _______________ Plaats, adres van de schade _______________________________________ 

 

Zijn er sporen van braak O  Nee  O  Ja, aan: ______________________________________________________________ 

 

Oorzaak van de schade / omschrijving van de toedracht (zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad 

toevoegen): 

 

 

 

 

 

 

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen 

   

Merk, type, naam   Framenr.     Bouwjaar   Aankoopdatum  Aankoopbedrag  Schatting v/d schade 

 

_____________________________     _________  ________  _____________  € ___________  € ________________ 

 

_____________________________     _________  ________  _____________  € ___________  € ________________ 

 

_____________________________     _________  ________  _____________  € ___________  € ________________ 

 

_____________________________     _________  ________  _____________  € ___________  € ________________ 

 

Schade aan ruiten 

 

Afmeting  _____ x _____  cm            O  Enkel   O  Dubbel             Is het glas gebroken:   O  Ja   O  Nee 

 

Is/wordt de schade hersteld met een ruit van dezelfde soort O  Ja  O  Nee 

Werden er noodvoorzieningen aangebracht   O  Ja  O  Nee 

Is het pand bewoond     O  Ja  O  Nee 

     

Als de schade reeds hersteld is, voor welk bedrag ?  € _________    Nota bijvoegen ! 



 

Bij welke instantie werd aangifte gedaan? O Gemeentepolitie   O  Rijkspolitie, bureau __________________________ 

(bewijs van aangifte bijvoegen)  datum aangifte: ________________________________________________ 

 

Door wie werd de schade veroorzaakt?  _____________________________________________________________ 

(naam, adres en geboortedatum)  _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

In welke relatie staat deze tot u (familie o.i.d.) _____________________________________________________________ 

Zijn er medeschuldigen? Zo ja, naam, adres O  Nee   O  Ja,__________________________________________________ 

Waarmee werd de schade veroorzaakt? _____________________________________________________________ 

 

 

Wie waren getuige van het gebeurde?  _____________________________________________________________ 

.     _____________________________________________________________ 

 

Kan de schade naar uw mening worden verhaald op een ander   O  Ja   O  Nee 

Zo ja, volledige naam en adres:  _____________________________________________________________ 

Waarom meent u dat?   _____________________________________________________________ 

Bij welke maatschappij is deze daarvoor verzekerd? __________________________________________________________ 

 

 

Schade aan anderen (Aansprakelijkheid) 

 

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld? O  Particulier          O  Bedrijfsmatig 

Welke schade werd toegebracht?               O Materiële schade O  Persoonlijk letsel 

Wie is de benadeelde? 

Naam:    _____________________________________________________________________________ 

Adres, Woonplaats  _____________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer     ___________________________ E-mail ____________________________________________ 

Bankrekeningnummer ___________________________ Geboortedatum ____________________________________ 

In welke relatie staat de benadeelde tot u respectievelijk de veroorzaker: _________________________________________ 

Korte omschrijving van de aard van het letsel en/of de materiële schade: _________________________________________ 

 

Is de benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?     O  Nee   O  Ja, bij: ____________________ Polisnr. _______________ 

Is de schade daar gemeld?              O  Nee   O  Ja 

 
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 schadeaangifteformulier 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 verzekeringsnemer 


