Schadeaangifteformulier
1. Tussenpersoongegevens (niet invullen!)
Tussenpersoonnummer

Kantoornaam

Goedverzekerdbellen.nl
Contactpersoon

Telefoonnummer

0546 - 492525
E-mail

Relatienummer

info@goedverzekerdbellen.nl
Schadenummer

Schadenummer tussenpersoon

2. Verzekeringnemer
Polisnummer

Telefoonnummer

Naam

Mobiel Telefoonnummer

Adres

Rekeningnummer (IBAN)

Postcode & Plaats
Is er recht op aftrek btw?
Beroep/Bedrijf

3. Is deze schade al gemeld?
Ja

Nee

Zo ja, wanneer en aan wie?

4. Bent u ergens anders tegen deze schade verzekerd?
Ja

Nee

Zo ja, welke maatschappij?

Polisnummer

Verzekerd bedrag

€
5. Schadedatum
Datum

Waar is het gebeurd?

Wat is de oorzaak van de schade? (bv. gevallen, water, diefstal etc.)

Tijdstip

Ja

Nee
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Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat er is gebeurd. (Voeg zo nodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad toe):

6. Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Merk, type, IMEI nummer

Bouwjaar

Aankoopdatum

Aankoopbedrag

Schatting van schade

€

€

7. Is de schade herstelbaar?
Ja

Voor welk bedrag?

Nee

€

8. Wie voert de reparatie uit?
Naam

Terello
Adres

Energieweg 12

8071 DA Nunspeet

Telefoon

E-mail

085 - 7600446
Is de reparatie reeds uitgevoerd?

info@terello.nl
Ja

Nee

Zo ja, nota’s bijvoegen

9. Door wie werd de schade veroorzaakt?
Naam

Geboortedatum

Adres

In welke relatie staat u tot de veroorzaker? (familie, dienstverband o.i.d.)

Telefoonnummer
Zijn er medeschuldigen?

Ja

Nee

Geboortedatum
Zo ja,
Naam

Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Adres

Waarmee was de veroorzaker bezig toen de schade werd veroorzaakt?
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10. Aangifte (enkel bij diefstal/vermissing)
Is er politieaangifte gedaan?

Ja

Nee

A.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen.
Bureau

Datum

11. Wie waren getuige bij het ontstaan van de schade?
Volledige na(a)m(en)

Adres(sen)

Telefoonnummer(s)

12. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander?
Volledige na(a)m(en)

Adres(sen)

Waarom meent u dat?

Bij welke maatschappij is diegene daarvoor verzekerd?

Polisnummer

Ja

Nee
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13. Ondertekening verzekeringsnemer
Ondergetekende verklaart het schadeaangifteformulier naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben ingevuld en geen bijzonderheden
met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade.
Het privacyreglement van de Stichting CIS (www.stichtingcis.nl) is op de registratie van toepassing.
LET OP! Bewuste onjuiste opgave van de situatie, dan wel het verstrekken van onjuiste gegevens wordt direct gemeld in het centrale systeem als fraude.

Plaats

Datum

Volledige naam

E-mailadres

14. In te vullen door de assurantietussenpersoon
Is het verzekerde bedrag voldoende?

Zo nee, wat zou het moeten zijn?

Ja

Nee

Ja

Nee

€

Wat is de reden van de onderverzekering?

Naar waarheid ingevuld?
Toelichting

Formulier verzenden

of e-mail via info@goedverzekerdbellen.nl

