Schade-aangifteformulier

Tussenpersoon:

Cliëntnummer tussenpersoon:

Tussenpersoonnummer:

Schadenummer tussenpersoon:

Soort verzekering
 Aansprakelijkheid particulier
 Woonhuis
 Inboedel
 Kostbaarheden

 Stacaravan
 Doorlopende reisverzekering
 Gezinsongevallen
 Glas

 Bedrijfsgebouw
 Inventaris/goederen
 Bedrijfsschade

Polisnummer(s)
1. Verzekeringnemer
naam en voornamen
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoon
privé
bank-/girorekeningnummer
beroep/bedrijf
2. Schadegegevens
schadedatum
plaats/adres van de schade
(tevens locatie noemen bv. tuin, keuken etc.)
Bent u eigenaar of huurder van het gebouw?
Is deze schade al gemeld?
Bent u elders tegen deze schade verzekerd?
Is de schade gemeld bij deze maatschappij?
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd?
(bv. sieraden, postzegels e.d.)

bedrijf

tijdstip

 eigenaar
 nee
 nee
 nee
 nee

3. Gegevens beschadigde of vermiste voorwerpen
merk, type, soort, naam
ouderdom
(eventueel volgnummer op de polis)

 huurder
 ja, op
 ja
bij
verzekerd bedrag €
 ja
 ja
bij
verzekerd bedrag €

oorspr.
aankoopprijs

huidige
aankoopprijs

aan
polisnummer

polisnummer

waarde na
de schade

(geschatte)
herstelkosten

Kunt u de ouderdom en/of de oorspronkelijke aankoopprijs van de beschadigde of vermiste voorwerpen aantonen aan de hand van aankoopnota’s
of bank-/giro-afschriften?

 nee

 ja, s.v.p. meezenden

Glas (specificatie)
soort glas

afmetingen
x
x
x

Werden er noodvoorzieningen aangebracht?
Is het pand bewoond?

 nee
 nee

cm
cm
cm
 ja
 ja

 enkel
 dubbel
 enkel
 dubbel
 enkel
 dubbel
voor welk bedrag

€
€
€
€

4.

BTW

Hebt u ten aanzien van deze schade recht op aftrek van voorbelasting (BTW)?
Heeft de tegenpartij ten aanzien van deze schade recht op aftrek van voorbelasting (BTW)?
5. Reparatie
Wordt de schade hersteld?
 nee
Zo ja, wie voert de reparatie uit?
naam
adres
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?
Is de reparatie reeds uitgevoerd?
 nee
(in principe vooraf overleg met de maatschappij)

 ja

 nee
 nee

voor welk bedrag

€

telefoon
 ja
voor welk bedrag
Zo ja, nota’s bijvoegen

€

6. Proces-verbaal
Op welk bureau is proces-verbaal of rapport opgemaakt
datum
door

 politie

 militaire politie

Is er ter zake van dit voorval (of deze gebeurtenis), nog iets van belang mede te delen?

7.

 nee

 ja

Getuigen

Waren er getuigen van de gebeurtenis?
Zo ja, volledige namen en adressen:

8. Verhaalmogelijkheden
Kan de schade naar uw mening worden verhaald op een ander?
Zo ja, volledige naam, adres en telefoon

 nee

 ja

 nee

 ja

Waarom meent u dat? (evt. toelichten bij omschrijving toedracht)
Bij welke maatschappij is deze daarvoor verzekerd?
Is de schade aldaar aangemeld?

 nee

polisnummer
 ja

op

aan

9. Aansprakelijkheid particulier (schade aan anderen)
Overlegging van de ontvangen correspondentie/nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk
Wie was bij het ongeval betrokken?
 uzelf
 gezinslid
naam
geboortedatum
adres
Waarom acht u/hij/zij zich aansprakelijk?

Welke schade werd toegebracht?
Wie is de benadeelde?
naam
adres
postcode en woonplaats
bank-/girorekeningnummer
In welke relatie staat deze tot u resp. tot de veroorzaker?
Korte omschrijving van de aard van het letsel

 persoonlijk letsel

 materiële schade
geboortedatum

 ja
 ja

Waar verblijft de getroffene?
Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?
persoonlijk letsel
materiële schade
Zo ja, bij welke maatschappij?
Is de schade aldaar aangemeld?

 nee
 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja
polisnummer
 ja
op

10. Toelichting

11. Ondertekening
De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd
door Zevenwouden, of de maatschappij die u aansprakelijk acht. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode "Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen" van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode en het addendum kunt u raadplegen via de
website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag), telefoon 070-3338500. De verstrekte
gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. In dit
kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen.. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te
gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.
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 schade-aangifte formulier en de eventueel nog nader te overleggen 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.
N.B. Opzettelijk onjuist verstrekte gegevens doen elk recht op uitkering vervallen.
plaats

datum

12. Alleen in te vullen door assurantietussenpersoon
Is dit voorval reeds gemeld bij de maatschappij?
 nee
 ja
Zo ja, op welke wijze?
 schriftelijk
 telefonisch
Bijlage(n)
 bewijs van aangifte
Uit te keren aan
toelichting

handtekening verzekeringnemer/verzekerde

datum

Oorzaak van de schade
Omschrijving van de toedracht (altijd invullen)

Situatieschets (indien van toepassing een tekening van de situatie maken)

Klachten
Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van de maatschappij worden
voorgelegd. Wanneer het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Deze stichting is door de financiële dienstverleners opgericht met als
oogmerk een kwalitatief hoogwaardige instituut te bieden voor geschilbeslechting. Binnen het Klachteninstituut werken
verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen.
Wie geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of de behandeling door KiFiD niet bevredigend
vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.
Adres: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag telefoon 0900-3552248
( € 0,10 per minuut ); email: www.consumenten@kifid.nl.
Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij “Zevenwouden” U.A.
Postbus 14, 8440 AA HEERENVEEN, tel. (0513) 656700, fax (0513) 62 54 23
E-mail: schade@zevenwouden.nl

