
Schadeaangifteformulier 
Verhaalsbijstand materieel 

Schadekantoor.nl 
Hamelbergstraat 7 E: info@schadekantoor.nl 
6611 KM Overasselt 

T 024-3976787  
I: www.schadekantoor.nl 

Contactgegevens Schadekantoor.nl dossiernummer: relatie nr: 

Uw gegevens 
Persoonlijke 
informatie 

naam & voornamen 
adres 

postcode & woonplaats 
geboortedatum 

telefoon 
e-mail 

IBAN rekeningnummer 
is de BTW aftrekbaar? ☐  nee     ☐  ja 

Informatie 
Algemeen schadedatum tijdstip 

schadelocatie 
politie aangifte ☐  nee     ☐  ja  (a.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen)

proces verbaal opgemaakt ☐  nee     ☐  ja
Omschrijving van de schadeoorzaak:   

Waren er getuigen bij het voorval aanwezig? ☐  nee     ☐  ja
Zo ja, volledige naam en adres gegevens:   

Is deze schade al gemeld?  ☐  nee     ☐  ja
Zo ja, wanneer en aan wie:   

Bent u tegen deze schade verzekerd?    ☐  nee     ☐  ja
Zo ja, welke schade  
Verzekerd bedrag  €  Maatschappij: Polisnummer: 

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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Schadeaangifteformulier 
Verhaalsbijstand materieel 

Gegevens 
veroorzaker 

naam & voornamen 
adres 

postcode & woonplaats 
geboortedatum 

telefoonnummer 
In welke relatie staat deze tot u (geen, dienstverband, familie, o.i.d.)?  

Kan de schade naar uw mening verhaald worden op de veroorzaker? ☐  nee     ☐  ja
Waarom meent u dat?  

Waarmee werd de schade veroorzaakt? 

Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt? 

Is de veroorzaker voor het toebrengen van deze schade verzekerd? ☐  nee     ☐  ja
Zo ja, bij welke maatschappij:   Polisnummer:  

Zijn er mede schuldigen?  ☐  nee     ☐  ja    Zo ja, opgave naam, adres, geboortedatum:

Schade 
Gegevens vermiste / beschadigde goederen 

Omschrijving (+merk+type) aankoopdatum aankoopbedrag nieuwwaarde herstelkosten 
€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ € € 
€ € € 

Bij ruimtegebrek eventueel op een aparte bijlage te vermelden, met opgave van bovengenoemde informaties. 

☐  nee     ☐  ja Zo ja voor welk bedrag  €Is er een noodherstel/voorziening uitgevoerd?

Is de reparatie al uitgevoerd? ☐  nee     ☐  ja Zo ja voor welk bedrag €
(a.u.b. de nota’s bijvoegen) 

Naam en adres van de reparateur: 

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen? 

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 
Pagina 2 van 2


	I wwwschadekantoornl: 
	relatie nr: 
	naam  voornamen: 
	adres: 
	postcode  woonplaats: 
	geboortedatum: 
	telefoon: 
	email: 
	IBAN rekeningnummer: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	schadelocatie: 
	nee: Off
	ja aub verklaring van aangifte bijvoegen: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Omschrijving van de schadeoorzaak 1: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 2: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 3: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 4: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 5: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 6: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 7: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 8: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 9: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 10: 
	Omschrijving van de schadeoorzaak 11: 
	nee_2: Off
	ja: Off
	Zo ja volledige naam en adres gegevens 1: 
	Zo ja volledige naam en adres gegevens 2: 
	Zo ja volledige naam en adres gegevens 3: 
	Zo ja volledige naam en adres gegevens 4: 
	Zo ja volledige naam en adres gegevens 5: 
	nee_3: Off
	ja_2: Off
	undefined_7: 
	Zo ja wanneer en aan wie 1: 
	Zo ja wanneer en aan wie 2: 
	Zo ja wanneer en aan wie 3: 
	nee_4: Off
	ja_3: Off
	Bent u tegen deze schade verzekerd: 
	naam  voornamen_2: 
	adres_2: 
	postcode  woonplaats_2: 
	geboortedatum_2: 
	telefoonnummer: 
	nee_5: Off
	ja_4: Off
	Kan de schade naar uw mening verhaald worden op de veroorzaker: 
	Waarom meent u dat 1: 
	Waarom meent u dat 2: 
	Waarom meent u dat 3: 
	Waarom meent u dat 4: 
	Waarmee werd de schade veroorzaakt 1: 
	Waarmee werd de schade veroorzaakt 2: 
	Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt 1: 
	Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt 2: 
	Is de veroorzaker voor het toebrengen van deze schade verzekerd: 
	nee_6: Off
	ja_5: Off
	Polisnummer_2: 
	Zo ja bij welke maatschappij: 
	nee_7: Off
	ja_6: Off
	Zo ja opgave naam adres geboortedatum 1: 
	Zo ja opgave naam adres geboortedatum 2: 
	Zo ja opgave naam adres geboortedatum 3: 
	Zo ja opgave naam adres geboortedatum 4: 
	Omschrijving merktypeRow1: 
	€: 
	€_2: 
	€_3: 
	Omschrijving merktypeRow2: 
	€_4: 
	€_5: 
	€_6: 
	Omschrijving merktypeRow3: 
	€_7: 
	€_8: 
	€_9: 
	Omschrijving merktypeRow4: 
	€_10: 
	€_11: 
	€_12: 
	Omschrijving merktypeRow5: 
	€_13: 
	€_14: 
	€_15: 
	Omschrijving merktypeRow6: 
	€_16: 
	€_17: 
	nee_8: Off
	nee_9: Off
	ja_7: Off
	ja_8: Off
	aub de notas bijvoegen 1: 
	aub de notas bijvoegen 2: 
	aub de notas bijvoegen 3: 
	undefined_11: 
	Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen: 
	Omschrijving vd oorzaak: 
	Schadedatum: 
	tijdstip: 
	getuige: 
	maatschappij: 
	polisnummer: 
	Text4: 
	relatie: 
	veroorzaakt met: 
	bezig met: 
	aankoopdatum1: 
	aankoopdatum3: 
	aankoopdatum4: 
	aankoopdatum5: 
	aankoopdatum2: 
	aankoopdatum6: 
	€_18: 
	Plaats: 
	Datum: 
	handtekening: 
	€_19: 
	€_20: 


