Schadeaangifteformulier
Aanrijding met een dier / wild

Schadekantoor.nl
Hamelbergstraat 7
6611 KM Overasselt

T 024-3976787

Contactgegevens Schadekantoor.nl

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

dossiernummer:

relatie nr:

Uw gegevens

Persoonlijke
informatie

naam & voornamen
adres
postcode & woonplaats
geboortedatum
telefoon
e-mail
IBAN rekeningnummer
is de BTW aftrekbaar?

Gegevens
Motorrijtuig

☐

nee

☐

ja

kenteken
merk / type
bouwjaar

Informatie

Algemeen

schadedatum
schadelocatie
politie aangifte
proces verbaal opgemaakt

tijdstip

☐
☐

nee
nee

☐
☐

ja

(a.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen)

ja

Omschrijving van de schadeoorzaak:

Waren er getuigen bij het voorval aanwezig?

☐

nee

☐

ja

☐

nee

☐

ja

☐

nee

☐

ja

Zo ja, volledige naam en adres gegevens:

Is deze schade al gemeld bij uw autoverzekeraar?
Zo ja, wanneer en aan wie:

Heeft u het dier daadwerkelijk geraakt?
Met welk soort dier heeft u een aanrijding gehad?
Was er sprake van een loslopend dier?
Heeft het dier een eigenaar?
Is de eigenaar van het dier bekend geworden?

☐
☐
☐

nee
nee
nee

☐
☐
☐

ja
ja

☐

misschien

ja, noteer de gegevens op blad 2
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Gegevens
Eigenaar Dier

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 eigenaar?

nee

☐

ja

☐

ja

Waarom meent u dat?

☐

Is de eigenaar voor het toebrengen van deze schade verzekerd?

nee
Polisnummer:

Zo ja, bij welke maatschappij:
Zijn er mede schuldigen?

☐

nee

☐

ja

Zo ja, opgave naam, adres, geboortedatum:

Schade
€

Op welk bedrag worden de herstelkosten aan uw voertuig door de reparateur geschat?

☐

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;

-

Plaats:

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.

Datum:

Handtekening:
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