SCHADEMELDING ALGEMEEN
U kunt dit formulier op uw computer
invullen en elektronisch verzenden.

Polisgegevens
Soort verzekering:

Polisnummer:

Schadenummer (indien bekend)

Contactgegevens
Naam:

Voorletters:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon (overdag):

Telefoon (avond):

Telefoon (mobiel):

IBAN Rekeningnummer:

Beroep/bedrijf:

Recht op BTW-aftrek?

Schadegegevens
Is de schade al eerder gemeld?

nee

ja, op (datum):

Schadedatum en tijdstip:
Adres:
Postcode en plaats:
Oorzaak van de schade:
Omschrijving van de toedracht:

Zijn er sporen van braak? (indien van toepassing)
Bij welke instantie werd aangifte gedaan?
(s.v.p proces-verbaal bijvoegen)
Wie waren getuige van de gebeurtenis?
(s.v.p. volledige namen en adressen vermelden)
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ja

nee

ja

nee

Door wie werd de schade verzoorzaakt?
Naam:

Telefoon:

Adres:

PC en plaats:

In welke relatie staat deze tot u?

Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Waar was de veroorzaker mee bezig
toen de schade plaatsvond?
Bij welke maatschappij is deze persoon daarvoor verzekerd?
Maatschappij:

Polisnummer:

Zijn er medeschuldigen?*

nee

ja (vul hieronder de gegevens in)

Naam:

Telefoon:

Adres:

PC en plaats:

E-mail:

Geb. datum:

Toelichting waarom u
vindt dat deze persoon
medeschuldig is:

*Als er meer medeschuldigen zijn, noteer de gegevens van deze personen dan in de bijlage, dat is de laatste pagina van dit formulier.

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Oorspronkelijke
aankoopprijs

Huidige
nieuwwaarde

Kunt u de aankoopdatum en/of de oorspronkelijke aankoopprijs van de beschadigde of vermiste
voorwerpen aantonen aan de hand van aankoopnota’s of bankafschriften

nee

Aankoopdatum

Omschrijving voorwerp(en)

Wie voert de reparatie uit?
Naam:

Telefoon:

Adres:

PC en plaats:

Is de reparatie reeds uitgevoerd?

ja

Waar kan de schade opgenomen worden?
Wanneer kan de schade opgenomen worden?
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nee

(Geschatte)
herstelkosten

ja, s.v.p.
meezenden

Ruitschade
Type ruit:

enkel glas

dubbel glas

Is de ruit gebroken en/of anders defect?

ja

nee

Is het pand bewoond?

ja

nee

Werden er noodvoorzieningen aangebracht?

ja

nee

Zo ja, voor welk bedrag?

kunststof

€

Schade aan derden (aansprakelijkheid)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

Particulier

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?

Persoonlijk letsel

Materiële schade

Naam benadeelde:

Telefoon:

Adres:

PC en plaats:
Geb. datum:

E-mail:

IBAN:

In welke relatie staat deze u tot u en/of de veroorzaker?
nee

Is deze benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?

ja, namelijk

Maatschappij:
Polisnummer:
Is de schade daar gemeld?

ja

nee

Pleziervaartuigen
Het pleziervaartuig was tijdens het ontstaan van de schade:

Varend onder zeil

Varend op de motor

Afgemeerd

Deelnemend aan wedstrijd

Doorlopend bewoond

Verhuurd

Andere verzekeringen
Bent u elders tegen deze schade verzekerd?

nee

ja, namelijk
Verzekerd bedrag:
Maatschappij:
Polisnummer:

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd?
(bijvoorbeeld sieraden of postzegels)

nee

ja, namelijk:

Verzekerd bedrag:
Maatschappij:
Polisnummer:
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Ondertekening
“De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen, eigendom van de Stichting CIS, gevestigd op he t adre s als ve rme ld op de we bsite www.stichtingcis.nl.
Aanme lding van de ze ve rwe rking van pe rsoonsge ge ve ns is op 9 augustus 2002 ge daan bij he t College bescherming
persoonsgegevens (meldingsnummer 1029513)”
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 over te leggen ge-gevens 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.

Opzettelijk onjuist verstrekte gegevens doen elk recht op uitkering vervallen.

Plaats:
Datum:

(dag)

(maand)

(jaar)

Naam:

Handtekening
Klik met uw cursor in het vak
hiernaast om dit document digitaal te
ondertekenen en volg de instructies
op het scherm. Nadat het formulier
digitaal ondertekend is, wordt het op
uw computer opgeslagen.
Verstuurt u deze aanvraag per post,
zet dan hiernaast uw handtekening
met een blauwe pen.

Verzending
Verstuur dit formulier op één van de drie onderstaande manieren:

Direct verzenden

Verzenden via (online) e-mail

Per post versturen

U verstuurt dit document door hieronder
op de knop 'Verzenden' te klikken. Zorg
dat uw e-mailprogramma aan staat.

U kunt het formulier ook via uw online

Stuur het geprinte formulier naar:
Leemans Assurantie Adviseurs BV
Whemelaan 4
8071 GZ Nunspeet

e-mail versturen (Hotmail, Gmail etc).
Stuur het opgeslagen formulier naar:
info@leemans-adviseurs.nl

Indien u gebruik maakt van elektronische verzending de gescande bijlagen als bijlage meezenden.
Verstuurt u dit formulier per post dan gelieve de bijlagen aan het formulier te hechten.
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