
Invulformulier voor gemaakte kosten 
    voortvloeiende uit letselschade 

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: 

Gegevens slachtoffer 
Persoonlijke 
informatie 

naam & voornamen 
adres 

postcode & woonplaats 
telefoon 

e-mail 
IBAN rekeningnummer 

Dit formulier is bedoeld voor opgave van extra gemaakte kosten of extra aangeschafte goederen 
voortvloeiende uit letselschade. U kunt deze uitgaven op dit formulier noteren en verzamelen. 
Bijvoorbeeld: 
• Taxikosten, openbaar vervoerskosten, benzinekosten
• Extra (nacht)kleding of versnaperingen tijdens ziekenhuisopname
• Genees-/verbandmiddelen of pijnstillers die buiten de ziektekostenverzekering vallen?
Wilt u van deze gemaakte kosten, zo mogelijk de bewijsstukken (nota’s) toevoegen.

Vervoerskosten: bij gebruik van eigen voertuig 
gegevens merk/type 

kenteken 
brandstof ☐ benzine, type:     ☐ gas     ☐ diesel     ☐ elektrisch 

brandstof verbruik: km op liter. 

gereden kilometers gemaakt in verband met bezoek aan: datum bedrag 
km € 
km € 
km € 
km € 
km € 
km € 
km € 
km € 
km € 
km € 
Bij ruimtegebrek eventueel op een aparte bijlage te vermelden, met opgave van bovengenoemde benodigde informaties. 

Vervoerskosten: In geval van vervoer door derden 
bedrijf gemaakt in verband met bezoek aan: datum bedrag 

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bij ruimtegebrek eventueel op een aparte bijlage vermelden met opgave van bovengenoemde benodigde informaties. 
Wilt u de bewijsstukken eveneens bijsluiten. 
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Invulformulier voor gemaakte kosten 
    voortvloeiende uit letselschade 

Extra aangekochte artikelen: 
omschrijving 

kosten/goederen 
gekocht / gemaakt 

in verband met 
aankoop 

datum 
aankoop 
bedrag 

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bij ruimtegebrek op een aparte bijlage vermelden met opgave van bovengenoemde informaties. 
Wilt u de bewijsstukken eveneens bijsluiten. 

Indien er als gevolg van het ongeval nog andere goederen beschadigd zijn geraakt, die tot dusver nog niet 
zijn opgegeven dan wel door een verzekering of voorziening zijn vergoed, dan kunt u deze goederen 
hieronder noteren. 

Schade Gegevens van de beschadigde goederen 
(a.u.b. aankoop / reparatienota’s bijvoegen)

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

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

 

Plaats: Datum: Handtekening: 

Pagina 2 van 2 

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 


	dossiernummer: 
	relatie nr: 
	naam  voornamen: 
	adres: 
	postcode  woonplaats: 
	telefoon: 
	email: 
	IBAN rekeningnummer: 
	merktype: 
	kenteken: 
	benzine type: Off
	gas: Off
	diesel: Off
	elektrisch: Off
	gemaakt in verband met bezoek aankm: 
	datumkm: 
	€: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_2: 
	datumkm_2: 
	€_2: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_3: 
	datumkm_3: 
	€_3: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_4: 
	datumkm_4: 
	€_4: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_5: 
	datumkm_5: 
	€_5: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_6: 
	datumkm_6: 
	€_6: 
	datumkm_7: 
	€_7: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_8: 
	datumkm_8: 
	€_8: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_9: 
	datumkm_9: 
	€_9: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_10: 
	datumkm_10: 
	€_10: 
	bedrijfRow1: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow1: 
	datumRow1: 
	€_11: 
	bedrijfRow2: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow2: 
	datumRow2: 
	€_12: 
	bedrijfRow3: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow3: 
	€_13: 
	bedrijfRow4: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow4: 
	€_14: 
	bedrijfRow5: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow5: 
	€_15: 
	bedrijfRow6: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow6: 
	€_16: 
	bedrijfRow7: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow7: 
	€_17: 
	bedrijfRow8: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow8: 
	€_18: 
	bedrijfRow9: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow9: 
	€_19: 
	bedrijfRow10: 
	gemaakt in verband met bezoek aanRow10: 
	€_20: 
	aankoop datumRow1: 
	€_21: 
	aankoop datumRow2: 
	€_22: 
	aankoop datumRow3: 
	€_23: 
	aankoop datumRow4: 
	€_24: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow5: 
	aankoop datumRow5: 
	€_25: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow6: 
	aankoop datumRow6: 
	€_26: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow7: 
	aankoop datumRow7: 
	€_27: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow8: 
	aankoop datumRow8: 
	€_28: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow9: 
	aankoop datumRow9: 
	€_29: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow10: 
	aankoop datumRow10: 
	€_30: 
	omschrijving kostengoederenRow11: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow11: 
	aankoop datumRow11: 
	€_31: 
	omschrijving kostengoederenRow12: 
	aankoop datumRow12: 
	€_32: 
	omschrijving kostengoederenRow13: 
	aankoop datumRow13: 
	€_33: 
	omschrijving kostengoederenRow14: 
	aankoop datumRow14: 
	€_34: 
	omschrijving kostengoederenRow15: 
	aankoop datumRow15: 
	€_35: 
	omschrijving kostengoederenRow16: 
	aankoop datumRow16: 
	€_36: 
	omschrijving kostengoederenRow17: 
	aankoop datumRow17: 
	€_37: 
	omschrijving kostengoederenRow18: 
	aankoop datumRow18: 
	€_38: 
	omschrijving kostengoederenRow19: 
	aankoop datumRow19: 
	€_39: 
	omschrijving kostengoederenRow20: 
	aankoop datumRow20: 
	€_40: 
	aankoop datumRow21: 
	€_41: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow22: 
	aankoop datumRow22: 
	€_42: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow23: 
	aankoop datumRow23: 
	€_43: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow24: 
	aankoop datumRow24: 
	€_44: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow25: 
	aankoop datumRow25: 
	€_45: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow26: 
	aankoop datumRow26: 
	€_46: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow27: 
	aankoop datumRow27: 
	€_47: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow28: 
	aankoop datumRow28: 
	€_48: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow29: 
	aankoop datumRow29: 
	€_49: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow30: 
	aankoop datumRow30: 
	€_50: 
	omschrijving kostengoederenRow31: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow31: 
	aankoop datumRow31: 
	€_51: 
	omschrijving kostengoederenRow32: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow32: 
	aankoop datumRow32: 
	€_52: 
	omschrijving kostengoederenRow33: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow33: 
	aankoop datumRow33: 
	€_53: 
	€_54: 
	€_55: 
	€_56: 
	€_57: 
	€_58: 
	€_59: 
	€_60: 
	€_61: 
	€_62: 
	€_63: 
	€_64: 
	€_65: 
	€_66: 
	€_67: 
	€_68: 
	€_69: 
	€_70: 
	€_71: 
	Plaats: 
	Datum: 
	Handtekening: 
	verbruik: 
	verbruik1: 
	km1: 
	datumRow3: 
	datumRow4: 
	datumRow5: 
	datumRow6: 
	datumRow7: 
	datumRow8: 
	datumRow9: 
	omschrijving kostengoederenRow2: 
	omschrijving kostengoederenRow3: 
	omschrijving kostengoederenRow4: 
	omschrijving kostengoederenRow5: 
	omschrijving kostengoederenRow6: 
	omschrijving kostengoederenRow7: 
	omschrijving kostengoederenRow22: 
	omschrijving kostengoederenRow23: 
	omschrijving kostengoederenRow24: 
	omschrijving kostengoederenRow25: 
	omschrijving kostengoederenRow26: 
	omschrijving kostengoederenRow27: 
	omschrijving kostengoederenRow28: 
	omschrijving kostengoederenRow29: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow2: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow3: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow4: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow12: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow13: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow14: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow15: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow16: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow17: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow18: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow19: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow20: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow21: 
	Schade: 
	Schade1: 
	Schade2: 
	Schade3: 
	Schade4: 
	Schade5: 
	aankoopdatum1: 
	aankoopdatum2: 
	aankoopdatum3: 
	aankoopdatum4: 
	aankoopdatum5: 
	aankoopdatum6: 
	datumRow10: 
	gemaakt in verband met bezoek aankm_7: 
	omschrijving kostengoederenRow1: 
	omschrijving kostengoederenRow8: 
	omschrijving kostengoederenRow9: 
	omschrijving kostengoederenRow10: 
	omschrijving kostengoederenRow21: 
	omschrijving kostengoederenRow30: 
	gekocht  gemaakt in verband metRow1: 
	type: 


