Gestelstraat 3
5268 KC Helvoirt
Telefoon
0411 76 70 76
E-mail
info@markvanleeuwen.nl
Internet
www.markvanleeuwen.nl

Schade-aangifteformulier Opstal-Inboedel en Aansprakelijkheid
voor huis eigenaren
"Het Land van Bartje"

Buinerweg 8, 9536 PG
EES

Tussenpersoonnummer 06707
Uw type woning:

Uw polisnummer(s):

Huisnummer:

Verzekeringnemer

Geb. datum:

Adres
Postcode en plaatsnaam

Telefoon:

e-mail adres
Bankrekeningnummer
Is deze schade al gemeld

Is er recht op aftrek B.T.W.
Ja

Ja

Nee

Nee

Zo ja, wanneer en aan wie
uur:

Schadedatum

vm

nm

Plaats/adres van de schade

Zijn er sporen van braak

Ja

Nee

Oorzaak van de schade
Omschrijving van de
toedracht
(Zonodig een situatieschets
en/of toelichting op een los
blad bijvoegen)
Gegevens beschadigde e/o vermiste
voorwerpen
Merk, type, naam (eventueel volgnr. op polis)

Bouwjaar

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

Schatting
v/d schade

€
€
€
Glas/Kunststof (* voor directe afhandeling 0800 - 0750)

cm

Enkel

Dubbel

Is het glas gebroken en/of anderszins defect en zo ja,
waaruit bestaat de beschadiging
Is/wordt de schade hersteld met een ruit van dezelfde soort

Ja

Nee

Ja

Nee

Nieuwe glasssoort

Werden er noodvoorzieningen aangebracht

Ja

Nee

Voor welk bedrag

€

Ja

Nee

Voor welk bedrag

€

Ja

Nee

Is de schade herstelbaar
Wie voert de reparatie uit
Naam, adres en telefoon
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen

Is de reparatie reeds uitgevoerd
Nota’s en of schadebegroting bijvoegen

Voor welk bedrag

€

Door wie werd de schade veroorzaakt
(Naam, adres en geboortedatum)
In welke relatie staat deze tot u (Familie, dienstverband o.i.d.)
Zijn er mede-schuldigen. Zo ja, naam, adres en
geboortedatum

Ja

Nee

Waarmee werd de schade veroorzaakt
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd
veroorzaakt
Bij welke instantie werd aangifte gedaan
A.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen
(Eventueel van hotel, vervoersonderneming, camping e.d.)

Gemeente-

Rijks-

Militaire-politie, datum:

Op welk bureau:

Wie waren getuige van het gebeurde
(Volledige namen en adressen)

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 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;

Plaats

Datum

Handtekening verzekeringnemer/verzekerde

Vriendelijk verzoeken wij u dit schadeaangifte formulier op te sturen naar:
Van Leeuwen Assurantiën
Gestelstraat 3
5268 KC Helvoirt
Wilt u alstublieft de reparatienota en/of schadebegroting meezenden?
Heeft u uw huisnummer en type woning ingevuld van uw woning op Het Land van Bartje?
* Bij glasschade kunt u rechtstreeks bellen met Uniglas 0800 - 0750. Uw glasschade wordt dan direct afgehandeld. Wel graag dit formulier
inzenden.

