Schadeaangifteformulier avb
(Dit gedeelte wordt door HB & Partners ingevuld)

Cliëntnummer:

Schadenummer:

Uw gegevens

Postbus 51
3990 DB Houten
T: 030 6057800
F: 030 6057810
E: schade@hbpartners.nl
I: www.hbpartners.nl

Polisnummer(s):
Verzekeringnemer:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Naam contactpersoon:

Telefoonnr.:

Bank-/gironummer:

Mobieltel.nr..:

E-mail adres:

Is er recht op
aftrek B.T.W?

Ja

Nee

Algemene vragen
1. Is deze schade al gemeld?

Ja

Nee

2. Bent u elders (ook) tegen deze schade verzekerd?

Ja

Nee

Zo ja, bij welke maatschappij:

Polisnummer:

> Zijn er bepaalde voorwerpen apart verzekerd?

Ja

Zo ja, bij welke maatschappij:

Nee

Verzekerd bedrag: €
Polisnummer:
Verzekerd bedrag: €

3. Schadedatum:

tijd:

Plaats/adres van de schade :

Waaruit bestaat de schade :

Welk bedrag aan schadevergoeding wordt gevraagd? €
Oorzaak schade :
Toedrachtomschrijving* :
(A.u.b. vermelden: betrokkenen,
tijdstippen, handelingen,
betrokken voorwerpen)

* Indien nodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen
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Gegevens betreffende de materiële schade
3. Gegevens beschadigde en/of

Gekocht bij:

Bouwjaar:

vermiste voorwerpen: merk, type,
naam.

4. Is/zijn de schade(s) herstelbaar?

Ja

Nee

Is de reparatie reeds uitgevoerd?

Ja

Nee

Aankoop
datum:

Aankoop
bedrag:

Schatting
schade bedrag:

€

€

€

€

€

€

€

€

Zo ja, voor welk bedrag? €

Wie voert/voerde de reparatie(s) uit? Naam:
Adres:
Plaats:
Telefoonnr.:
Voor welk bedrag ? €
Nota's en/of schadebegroting bijvoegen svp!

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?

Gegevens betreffende de benadeelde(n)
5. Wie is (zijn) benadeelde(n)?
Naam:
Adres:

Telefoonnr.:

PC & Woonpl.:

Bank-/gironr.:

Naam:
Adres:

Telefoonnr.:

PC & Woonpl.:

Bank-/gironr.:

Getuigen en Politie
6. Heeft u aangifte gedaan en zo ja,

bij welke instantie werd aangifte gedaan?
s.v.p. verklaring van aangifte bijvoegen!

7. Zijn er getuigen van het gebeurde?

gemeente politie

rijks politie

Datum.:
Ja

Op welk bureau:
Nee

Zo ja: Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Woonplaats:

Woonplaats:

Indien nodig volledige namen en adressen van meerdere getuigen op een los blad bijvoegen.
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Schadeveroorzaker(s)
8. Door wie werd de schade veroorzaakt?

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Geb.datum:
In welke relatie staat deze tot
verzekerde? (familie, dienstverband o.i.d.)

9. Zijn er medeschuldigen?

Ja

Nee

Zo ja: Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

Geb.datum.:

Geb.datum.:

10. Gebeurde het voorval tijdens de uitoefening van beroep of bedrijf?

Ja

Nee

11. Indien de schadeveroorzaker met een voertuig bij het voorval
betrokken was; wat voor een voertuig was dat?

Gegevens over benadeelde(n) met lichamelijk letsel
12. Wie is benadeelde*?
Naam:
Geboortedatum:
Gehuwd

Ongehuwd

13. Welk beroep of
bedrijf oefent
hij/zij uit?

14. Is door dit ongeval huishoudelijke hulp noodzakelijk?

Ja

Nee

15. Is ten gevolge van dit ongeval sprake van arbeidsongeschiktheid?

Ja

Nee

16. Aard van het letsel:
17. Bevindt benadeelde zich in het ziekenhuis?
Zo ja, welk ziekenhuis?

Ja

Nee

Te:

18. Wie is de behandelend specialist?
* Indien sprake is van meedere benadeelden met lichamelijk letsel de vragen 12 t/m 18 s.v.p. op een extra blad beantwoorden
en bijvoegen.
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Schuldvraag
19. Bent u aansprakelijk gesteld?
Mondeling of schriftelijk?

Ja

Nee

Mondeling
Schriftelijk. Wilt u alle ontvangen brieven, nota's e.d. meesturen?

20. Behoort de benadeelde tot uw

familie-, kennissen- of werkkring?

Nee
Ja, namelijk:

21. Wie is (zijn) naar uw mening schuldig of medeschuldig?
Naam:

Naam:

Adres:

Adres:

PC & Woonpl.:

PC & Woonpl.:

Reden:

Reden:

Leveringsvoorwaarden
22. Als er leveringsvoorwaarden van toepassing zijn,
welke zijn dat?

23. Op welke wijze zijn ze kenbaar gemaakt?

van verzekerde

van tegenpartij

mondeling

bij eerdere opdrachten

offerte

nota's

anders, nl.:

Indien van toepassing: een kopie van de leveringsvoorwaarden bijvoegen s.v.p.

Ruimte voor eventuele extra toelichting en/of bijzonderheden
Ruimte voor verder toelichting:
(indien noodzakelijk)
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Ondertekening
24. Wie heeft of hebben dit formulier ingevuld?
Naam:
Adres:
PC & Woonpl.:
Naam:
Adres:
PC & Woonpl.:

Schade-afhandeling:
Tijdens de afhandeling van uw schade kunnen we u over het verloop daarvan, middels e-mail op de hoogte houden. Indien u dit
wenst, kunt u dat hieronder aangeven.
Ja, houd mij middels e-mail op de hoogte over het verloop van de schade-afhandeling.
Indien ander e-mail adres dan op pagina 1 aangegeven, e-mail adres:
BELANGRIJK

- Controleer of u alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk heeft ingevuld
- Stuur verklaringen, originele nota's (bewaar een kopie voor uzelf) en andere bewijsstukken altijd direct mee
- Zorg dat u dit formulier na invulling (en afdrukken) ook ondertekent.

Verklaring:
Ondergetekende verklaart:
- vorenstaande vragen en opgaven (op pagina 1 t/m 3) 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.
Aan de maatschappij verstrekte gegevens en eventueel nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde
persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy reglement van toepassing. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan. Een afschrift van het
formulier van aanmelding ligt voor een ieder op het kantoor van de maatschappij ter inzage.
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze
registratie bij de Registratiekamer is gedaan. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Stichting CIS: www.stichtingcis.nl of kunt u contact opnemen met
de Stichting CIS via telefoonnummer 030 6935 668.

Handtekening verzekeringnemer/verzekerde:

Datum:
Plaats:

Dit formulier afdrukken
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