Formulier voor
Water- en neerslagschade

Schadekantoor.nl

Hamelbergstraat 7
6611 KM Overasselt

T 024-3976787
F 024-6222171

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

Contactgegevens Schadekantoor.nl dossiernummer: ____________________ relatie nr.: ______________
Maatschappij:______________________________________________________________________________
Polisnummer:____________________________________________ Schadenummer: ___________________
Verzekeringnemer / verzekerde

Persoonlijke
informatie

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

□

□

Nee

Ja

Informatie

schadedatum
schadelocatie

Algemeen

het pand is een

□ eigen woning □ huur woning

Omstandigheden

Waterschade

□

De lekkage bevond zich in een leiding
binnenshuis
Hoe en wanneer werd het defect/lek ontdekt?
Welke beschadigingen zijn door het water toegebracht?

□ meterput □ in de grond □ anders

Hoe is het defect/lek hersteld?

Welk defect heeft zich voorgedaan? Graag nauwkeurig omschrijven.
(bijvoorbeeld corrosie in leiding, breuk in leiding, defecte vlotterkraan, lekkage soldering, lekke koppeling, vorstschade aftapkraan, etc.)

Zijn er noodvoorzieningen getroffen?

□
□

Nee
Ja Zo ja, waaruit bestaan deze voorzieningen?

Is er gebruik gemaakt van lekdetectie apparatuur?

□
□
□

Nee
Nee, maar dit is wel wenselijk.
Ja, via

(LET OP: Invullen indien van toepassing)
(binnendringen van regen, sneeuw, hagel)

Neerslagschade
Wat is de oorzaak van de neerslagschade?
Op welke wijze is de neerslag de woning binnen gekomen?
Op welke wijze constateerde u de neerslagschade?
Welke beschadigingen zijn er toegebracht?
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(LET OP: Invullen indien van toepassing)
(huurcontract/bepaling bijvoegen waaruit blijkt dat deze kosten voor uw rekening komen)

Huurwoning

Welke instantie is verhuurder/eigenaar van uw woning?
Is deze schade bij de verhuurder/eigenaar gemeld?

□

Nee

□

Ja

Wordt in het huurcontract bepaald dat sommige kosten voor uw rekening komen?
Welke beschadigingen zijn er toegebracht?

□

Nee

□

Ja

(LET OP: Invullen indien van toepassing)
Gegevens van de beschadigde inboedel/goederen

Inboedelschade

(a.u.b. aankoop / reparatienota’s bijvoegen)

Omschrijving (+merk, type)

aankoopdatum

aankoopbedrag

€
€
€
€
€
€

nieuwwaarde

€
€
€
€
€
€

herstelkosten

€
€
€
€
€
€

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

Schade opgave

herstelkosten woning
herstelkosten defect/lek
inboedelschade

Schade omvang

schadeherstel in eigen beheer?

□

Nee

□

€
€
€
Ja

□

Gedeeltelijk

herstelbedrijf naam
adres
plaats
telefoonnummer
In geval van herstel in eigen beheer: materiaalbonnen en opgave arbeidsuren en werkzaamheden opgeven
en/of gespecificeerde offerte / reparatienota bijvoegen.

Ruimte voor eventuele nadere toelichting:

•

Maak vooral veel (digitale) foto’s van de schade/beschadigingen en voeg de foto’s bij dit formulier.

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: _____________________
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