Schadeformulier voor werkmaterieel

Schadekantoor.nl
Hamelbergstraat 7
6611 KM Overasselt

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

Contactgegevens Schadekantoor.nl
Maatschappij:
Polisnummer:

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

dossiernummer:

relatie nr:

Schadenummer:

Verzekeringsnemer/verzekerde

Persoonlijke
informatie

naam
adres
postcode & plaats
telefoon
e-mail
bankrekeningnummer
is de BTW verrekenbaar?

□ Nee □ Ja

Gegevens bestuurder/betrokkene

Chauffeur

naam & voornaam
adres
postcode & woonpaats
telefoon
leeftijd

Is de bestuurder in het bezit van een geldig rijbewijs
Is de bestuurder bij u in dienstbetrekking
zo ja, sinds wanneer
zo nee, in welke relatie staat betrokkene tot u
met welke werkzaamheden was betrokkene bezig

Omstandigheden
Algemeen

schadedatum
schade locatie
politie aanwezig

□ Nee □ Ja
□ Nee □ Ja
in welke functie

tijdstip

□ Nee □ Ja, namelijk politie te

(plaats, land)

Voor welk doel werd het motorrijtuig gebruikt

Werkmaterieel
motorrijtuig

omschrijving
merk
bouwjaar
chassisnummer
motornummer
Was het motorrijtuig verhuurd of was er sprake van hoofd- en/of onderaanneming?

□ verhuurd met chauffeur
□ hoofdaanneming

□ verhuurd zonder chauffeur
□ onderaanneming

►indien van toepassing: gegevens huurder◄
naam
adres
postcode & plaats
telefoon

Z.O.Z.
UW SCHADEREGELING ALS KERNACTIVITEIT

Schadeformulier voor werkmaterieel

Oorzaak
Schade

acht u zichzelf of uw bestuurder aansprakelijk

□ Nee □ Ja □ niet van toepassing

wilt u hieronder een nauwkeurige beschrijving van de schadeoorzaak geven?

Zijn er getuigen bekend

□ Nee □ Ja, graag de persoonsgegevens hieronder vermelden

►Indien de schade een gevolg is van een aanrijding◄

□

□

□

Kan de schade naar uw mening verhaald worden?
Nee
Ja
niet van toepassing
Zo ja, wilt u een kopie van het europeesche aanrijdingsformulier bijvoegen.
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:

UW SCHADEREGELING ALS KERNACTIVITEIT

