Algemeen schadeformulier
Vestiquair BV
Nassaustraat 1
5911 BS VENLO
Tel: 077-3549796
Email: info@vestiquair.nl
Website: www.vestiquair.nl
Verzekeringsnemer
Maatschappij
Polisnummer
Adres
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail adres
IBAN
Bedrijf
Is er recht op B.T.W. aftrek

Ja

Nee

Soort verzekering:
Opstal
Inboedel
Aanspr. particulier
Rechtsbijstand

Doorlopende reis
Bedrijfsschade
Aanspr. bedrijven
Inventaris goederen

Caravan

1. Is deze schade al gemeld?
Zo ja, wanneer en aan wie:
2. Bent u elders tegen deze
schade verzekerd?

Ja

Nee

Ja

Nee

3. Zijn bepaalde voorwerpen apart
verzekerd? (bijv. sieraden)

Ja

Nee

Verzekerd bedrag €
Polisnummer:
Maatschappij:
Vezekerd bedrag €
Polisnummer:
Maatschappij:

4. Schadedatum + tijd
Adres
Oorzaak schade

5. Gegevens beschadigde/vermiste voorwerpen aankoopbedrag aankoop datum schatting v/d schade
Merk, type, naam.
€
€

Glas

Ja

Nee

Zijn er noodvoorzieningen aangebracht?
Is het pand bewoond ?

Ja
Ja

Nee
Nee

CM
Enkel
Dubbel
CM
Enkel
Dubbel
Voor welk bedrag €

6. Is de schade herstelbaar?
7. Wie voert de reparatie uit?
Naam, adres en telefoonnummer
Is de reparatie reeds uitgevoerd?
8. Door wie is de schade veroorzaakt?
Naam, adres, geboortedatum
In welke relatie staat deze tot u?
(bijv. familie, dienstverband o.i.d)
Waardoor werd de schade veroorzaakt?
Waarmee was bovengenoemde bezig
toen de schade werd veroorzaakt?
9. Bij welke instantie werd aangifte gedaan?
Bureau/gemeente:
10. Wie waren de getuigen?
(Naam, adres)
11. Kan de schade verhaald worden op
iemand anders?
Naam, adres, telefoonnummer
Bij welke maatschappij is deze
daarvoor verzekerd ?

Ja

Nee

Voor welk bedrag €

Ja

Nee

Voor welk bedrag €

Gemeente

Ja

Politie

Nee

Polisnummer:

12. Schade aan anderen (aansprakelijkheid)
in welke hoedanigheid wordt u aanspr. gesteld?
Particulier
Zakelijk
Welke schade werd toegebracht?
persoonlijk letsel
Materiële schade
Wie is de benadeelde?
(Naam, adres, geboortedatum)
In welke relatie staat deze tot u?
(bijv. familie, dienstverband o.i.d.)
Korte omschrijving van de aard van
het letsel e/o materiële schade
Is de benadeelde zelf tegen deze
Ja
Nee
schade verzekerd?
Zo ja, bij welke maatschappij
Polisnummer:
Naar beste weten en overeenkomstig de waarheid ingevuld
Plaats

Handtekening verzekeringsnemer

Datum

In te vullen door assurantie-tussenpersoon:
Plaats

Handtekening

Datum

