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Schadeformulier aansprakelijkheid van particulieren

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
Leningen

Maatschappij

de -jong.nl

Polisnummer
Schadenummer tussenpersoon			

Telefoon 0223 68 87 88

Verzekeringsnemer

Drs. F. Bijlweg 160
Postbus 333
1780 ah Den Helder

infoBde-jong.nl

Relatienummer 			
Naam 							

Piet Ottstraat 1
1741 nw Schagen

Straat en huisnummer			
Postcode en woonplaats			



Scheldestraat 24
1823 wb Alkmaar

E-mail
Telefoon

iban nl69 ingb 0000 3679 60
bic ingbnl2a
KvK Nw-Holland 37088056
AFM 12012549
Kifid 300.08520

Er is schade ontstaan
Op welke datum?
Op welk adres?

Alkmaar
Den Helder
Schagen

Wat is er gebeurd?

Schade aan anderen
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld

■ particulier

■ bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht		

■ persoonlijk letsel

■ materiële schade

Wie is de benadeelde
Naam 							
Straat en huisnummer			
Postcode en woonplaats			



E-mail
Telefoon
IBAN
In welke relatie staat deze tot u
Is de benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd

■ ja ■ nee

Zo ja, bij welke maatschappij		

Maatschappij

Polisnummer

Wat is er beschadigd?
Merk en type
Aankoopdatum
Aankoopbedrag

H

Kan de schade worden hersteld?
Herstelbaar

■ ja ■ nee

Indicatie schadebedrag

H

Naam reparateur
Adres
Telefoon
Reparatie reeds uitgevoerd?

versie 05-2018

■ ja ■ nee
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De verstrekte gegevens worden door de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen verwerkt in de databank van de Stichting Centraal
Informatie Systeem (Stichting CIS). Deze databank wordt door verzekeraars en gevolmachtigd agenten onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van
claims te kunnen beoordelen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie: stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van de Stichting.
Het adres is Bordewijklaan 2, 2591 xr Den Haag.
Ondergetekende verklaart:
- vorenstaande vragen en opgaven 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 schadeformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan verzekeraar te overleggen 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.
Overlegging van ontvangen brieven, nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk
Plaats en datum			 Handtekening verzekerde

Toelichting tussenpersoon
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