
  Schadeformulier voor 
  caravan, trailer, aanhanger 

Schadekantoor.nl 
Hamelbergstraat 7 T 024-3976787 E: info@schadekantoor.nl 
6611 KM Overasselt F 024-6222171 I: www.schadekantoor.nl 

Contactgegevens Schadekantoor.nl dossiernummer: relatie nr: 
Maatschappij: 
Polisnummer:  Schadenummer: 

Verzekeringsnemer/verzekerde 
Persoonlijke 
informatie 

naam & voornamen 
adres 

postcode & woonplaats 
geboortedatum 

telefoon 
e-mail 

IBAN rekeningnummer 

is de BTW verrekenbaar? □ Nee □ Ja

Informatie 
Voertuig 

soort □ toer caravan □ vouwwagen □ camper

□ vouw caravan □ aanhangwagen □ veewagen

□ sta caravan □ trailer □ anders:

merk & type bouwjaar 
kenteken kleur 

chassisnummer 
bijzonderheden 
gekoppeld? □ Nee  □ nvt  □ Ja, aan voertuig kenteken merk 

Omstandigheden 
Voorval schadedatum tijdstip 

adres/plaats/land 

politie aangifte □ Nee □ Ja, namelijk politie te (plaats, land)

omschrijving van de gebeurtenis 

Aanrijding LET OP: Alleen invullen indien van toepassing 
het trekkend voertuig is eigendom van □ uzelf  □ bestuurder  □ anders:
bestuurder naam & voornamen 

adres 
postcode & woonplaats 

geboortedatum 
rijbewijsgegevens afgiftenummer 

geldig tot 
categorieën □ A     □ B     □ C     □ D     □ E

trekkend voertuig is verzekerd bij verzekeraar  
polisnummer 

wie is er naar uw mening aansprakelijk? □ uw bestuurder   □ tegenpartij   □ anders, namelijk:

U W   S C H A D E R E G E L I N G   A L S   K E R N A C T I V I T E I T 



Schadeformulier voor 
caravan, trailer, aanhanger 

Schuldige tegenpartij LET OP: Alleen invullen indien van toepassing 
naam & voornamen 

adres 
postcode & woonplaats 

telefoon 
voertuig kenteken merk & type 

verzekerd? □ Nee □ Ja  □ Niet bekend
verzekeringsmaatschappij  

polisnummer 
zijn er getuigen bekend? □ Nee □ Ja,   zo ja, graag opgave persoonsgegevens getuigen

Schade aan caravan, bijgebouw, voortent LET OP: Alleen invullen indien van toepassing 
Wat werd beschadigd 

Geschat reparatiebedrag € □ reeds hersteld       □ herstel nog niet uitgevoerd
reparateur naam 

adres 
postcode & plaats 

telefoon  
Wanneer staat de caravan bij de reparateur ter controle 

Schade aan inboedel, inventaris LET OP: Alleen invullen indien van toepassing 
omschrijving beschadigde/gestolen goederen reparatie mogelijk? aankoopprijs aankoopdatum 

□ Nee   □ Ja € 

□ Nee   □ Ja € 

□ Nee   □ Ja € 

□ Nee   □ Ja € 

□ Nee   □ Ja € 

□ Nee   □ Ja € 
aankoopnota’s, garantiebewijs en dergelijke meesturen bij ruimtegebrek op een apart blad verdergaan 

ruimte voor een verdere toelichting: 

De op dit formulier en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntregistratie 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 van de 
Registratiekamer is gedaan op 23.04.1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij Stichting CIS, Westblaak 108, 3012 KM Rotterdam. 

Ondergetekende verklaart: 
- vorenstaande vragen en opvragen 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 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. 

Plaats: Datum: Handtekening: 

U W   S C H A D E R E G E L I N G   A L S   K E R N A C T I V I T E I T 
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