SCHADEAANGIFTEFORMULIER
Projectnummer en -omschrijving
Schadenummer
Schadedatum (dd-mm-jjjj):
Tijdstip:
Wanneer heeft u de schade geconstateerd?
Uw gegevens:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geslacht:

m/v

Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer overdag:
Telefoonnummer ’s avonds:
IBAN-nummer:
Ten name van:
Schade-adres (indien afwijkend):
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Uw relatie t.a.v. het schadeobject:

 eigenaar
 huurder
 verhuurder
 overig, nl: ……………………………………………………

De schade betreft:

 een nieuwe schade
 een verergering van een bestaande situatie
 beide

Indien u bij de bovenstaande vraag “beide” heeft
gekozen, beschrijf hiernaast welke schade(s)
nieuw is/zijn en welke een verergering van een
bestaande situatie betref(t)(fen).
De schade is ontstaan aan:
 een woning
 de tuin
 een voertuig
 overig, nl: …………………………………………………
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Wat is er beschadigd (graag foto’s meesturen)?

Kunt u de schadelocatie(s) aangeven d.m.v. een
tekening? (dit mag ook als bijlage worden
meegezonden).

Wat is het geschatte schadebedrag?

€

Door wie is de schatting gemaakt? (a.u.b. een
gedetailleerde offerte meesturen)
Waardoor is volgens u de schade ontstaan?

Wie heeft volgens u de schade veroorzaakt?

Indien van toepassing; heeft u een beschrijving,
kenteken of andere kenmerken van degene(n)
die de schade heeft aangebracht?
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Wie is volgens u in de eerste plaats aansprakelijk
voor deze schade?
Indien van toepassing; waarom meent u dat
diegene aansprakelijk is?

Zou volgens u nog meer bedrijven / mensen
aansprakelijk kunnen zijn?
Zo ja, wie en om welke reden?

Ja / Nee

Heeft u met betrekking tot deze schade contact
gehad met een vertegenwoordiger van Den
Ouden?
Heeft u met betrekking tot deze schade contact
gehad met een vertegenwoordiger van de
gemeente?
Heeft u deze schade gemeld op uw eigen
verzekering?

Nee / Ja, met

Indien van toepassing; zijn er binnen een jaar
voor de constatering van de schade door u of
door derden aanpassingen gedaan aan de
woning?
Zo ja, welke?

Ja / Nee

Heeft er een vooropname plaatsgevonden?

Ja / Nee

Nee / Ja, met

Nee / Ja

Zo ja, door wie?
Op welke datum?
Indien van toepassing; zijn er na de vooropname
door u of door derden aanpassingen gedaan aan
de woning?
Zo ja, welke?

Ja / Nee

Heeft er een na-opname plaatsgevonden?

Ja / Nee

Zo ja, door wie?
Op welke datum?
Indien van toepassing; zijn er na de na-opname
door u of door derden aanpassingen gedaan aan
de woning?

Ja / Nee
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Het toesturen of verstrekken van dit formulier impliceert niet het erkennen van enige aansprakelijkheid
voor de gemelde schade. Na bestudering van de gegevens en een eventueel daaropvolgend onderzoek
zullen wij u berichten over onze bevindingen en/of zullen wij onze verzekeringsmaatschappij contact met u
op laten nemen.
Het doel van dit formulier is om een goed beeld te krijgen van hetgeen beschadigd is, de omvang van de
schade en de wijze waarop de schade is ontstaan. Vul dit formulier daarom zo volledig mogelijk in.
Aangever verklaart hiermee alles volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, elke onjuiste of onvolledige
opgave kan tot volledige afwijzing van de aansprakelijkheid leiden.
Getekend te …………………………... op ....-….- 20….
Handtekening:

Naam: ………………………………

(Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen).
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