Schadeaangifteformulier
kabels, buizen & leidingen

Schadekantoor.nl

T 024-3976787
M 06-10276241
F 024-6222171

Hamelbergstraat 7
6611 KM Overasselt

Contactgegevens Schadekantoor.nl
Maatschappij:
Polisnummer:
Datum schade

tijd

E: info@schadekantoor.nl
I: www.schadekantoor.nl

dossiernummer:

relatie nr:

Schadenummer:

locatie

plaats:

land:

Kavel/straat:

gewonde(n), ook licht gewonden
nee
ja

□

□

Omschrijving van de schade

Hoedanigheid:

□ in zelfstandige (onder)aanneming

□ verhuur met een machinist

Verzekeringnemer / verzekerde (zie verzekeringspolis)

Persoonlijke
informatie

bedrijfsnaam
adres
postcode & woonplaats
telefoon
e-mail

Object uitvoering werkzaamheden

Toedracht

Soort:

Er is een KLIC-aanvraag gedaan?

JA / NEE

Merk, type:
Bouwjaar:

Is er bij andere instanties naar de ligging

Serienummer:

geinformeerd?

JA / NEE

Zo ja, bij welke instanties?

Machinist
voornaam:
achternaam:
geboortedatum:

De gevraagde tekeningen zijn ontvangen en

adres:

gecontroleerd op juistheid?

JA / NEE

De juiste tekeningen zijn ontvangen

JA / NEE

postcode:
woonplaats
tel. of e-mail:
in dienst van:

De beschadigde objecten waren op de
tekening aangegeven

JA / NEE

Werk
In welke hoedanigheid is het werk aangenomen?

Voor de aanvang van het werk overtuigd van

JA / NEE

de ligging
Is onder regie gewerkt? Zo ja, van wie?

Er zijn proefsleuven gegraven,
handmatig / machinaal *

Datum van de KLIC aanvraag:

-

JA / NEE

De eigenaar heeft de ligging gewezen

JA / NEE

Het object is bij controle aangetroffen

JA / NEE

De horizontale ligging is conform de tekening
Zo nee, tekening meesturen met daarop

JA / NEE

- 20

KLIC graafmeldnummer:
De beschadigde objecten lagen
onder het maaiveld

cm diep

De beschadigde objecten lagen
De aangegeven plaats op de tekening

cm naast

Aangegeven de plek van de schade
Is er aanvullende actie ondernomen om de
Ligging te bepalen?

JA / NEE

Zo ja, welke actie?

Te ondertekenen door machinist (Houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid)
Naam machinist:________________Handtekening:_________________Datum:_________
Z.O.Z

Schadeaangifteformulier
kabels, buizen & leidingen
Op kantoor invullen en direct doorsturen naar Schadekantoor.nl
Verzekeringsnemer
Andere verzekeringen
(AVB, CAR etc.)

Omstandigheden van
de uitvoering van het
werk

□

nee

□

ja

Soort verzekering

Polisnummer

Maatschappij

Wat is de omschrijving van het werk?

Hebben andere bedrijven op deze locatie met machines werkzaamheden uitgevoerd?

□

nee

□

ja, zo ja welke bedrijven?

Omstandigheden
waaronder het voorval

Aanvulling op de gebruikte methoden om ligging vast te stellen:

plaats vond

Hoe is het object geraakt?
Waar en hoe vaak is het object geraakt?
Wie heeft de beschadiging geconstateerd?
Is er door of op last van de eigenaar van het object een schaderapport opgemaakt?

□
Verhuur

nee

□

ja, zo ja, gegevens contactpersoon vermelden:

Naam en adresgegevens
Huurder van het materieel:

Naam en adresgegevens verantwoordelijke die de ligging
heeft bepaald en de regie voerde:

NAW gegevens van de verantwoordelijke die opsporing en markering heeft gedaan:
Is een dekking verleend bij de verhuur?
Aansprakelijkheid

□

nee

□

ja, zo ja welke?

Wie is naar uw mening aansprakelijk? Waarom meent u dat?

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;

Plaats:

van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Datum:

Handtekening:

UW SCHADEREGELING ALS KERNACTIVITEIT

