Postbus 111
5320 AC Hedel
Tel (073) 611 23 56
info@wonenenwelzijn.nl

Schadeformulier Algemeen
In te vullen door Wonen & Welzijn
Tussenpersoonsnummer
Soort verzekering
□ Woonhuis

□ Inboedel

□ Aansprakelijkheid

□ Auto

□ Motor

□ Scooter

□ Doorlopende reis

□ Pleziervaartuigen

□………………

Polisnummer:
Verzekeringsnemer
Naam
Adres
Postcode en plaatsnaam
Beroep
Bank-/postbanknr.
Telefoon

E-mail

Bewoont u een

□ Koopwoning

□ Huurwoning

Schade
Schadedatum

Tijd schade

Plaats/adres van de schade
Hoe is de schade ontstaan

Zijn er sporen van braak

□ Ja

□ Nee

Gegevens beschadigde e/o vermiste voorwerpen
Merk, type, naam

Bouwjaar

Is de schade herstelbaar

□ Ja

Aankoopdatum

Aankoopbedrag
€

Schatting
v/d schade
€

€

€

€

€

□ Nee Voor welk bedrag

€

Wie voert de reparatie uit
Naam
Adres
Telefoon

E-mail

Wanneer kan de schade worden opgenomen
Werd de schade door
iemand anders veroorzaakt
Zo ja, naam

adres

In welke relatie staan deze tot u
Hoe werd de schade

□ Ja

□ Nee
geboortedatum

telefoon/mail

veroorzaakt
Waren er getuige van
de gebeurtenis
Zo ja, naam

□ Ja
adres

□ Nee
geboortedatum

telefoon/mail

In welke relatie staan deze tot u
Heeft u aangifte gedaan
Zo ja,

□ Ja

Politie, bureau

□ Nee
Datum van aangifte

(Indien u aangifte gedaan heeft, graag politierapport bijvoegen)
Heeft u schade aan
anderen gemaakt

□ Ja

□ Nee

Aan wie heeft u schade
toegebracht

□ Particulier

□ Bedrijf

Welke schade werd
toegebracht

□ Persoonlijk letsel

□ Materiële schade

Wie is de benadeelde
naam

adres

geboortedatum

telefoon/mail

Rekeningnummer benadeelde
Is de benadeelde zelf tegen
deze schade verzekerd

□ Ja

□ Nee

Zo ja, bij welke maatschappij
Is de schade daar gemeld

Polisnummer
□ Ja

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader over te leggen
persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, of
die u aansprakelijk acht. Deze registratie is aangemeld bij de
Registratiekamer. Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt ter
inzage bij deze maatschappij. De verstrekte gegevens kunnen ook
worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van
deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 23.04.1990. Een
afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter
inzage bij Stichting CIS

Plaats

Datum

□ Nee
Ondertekende verklaart
vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist
en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en
versterkt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze
schade te hebben verzwegen;
dit schadeformulier 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.

Handtekening
verzekeringnemer/verzekerde

In te vullen door Wonen & Welzijn
Plaats

Datum

Handtekening adviseur

