Aangifteformulier schade

Algemeen
Soort verzekering:

□ Brand/uitgebreid □ Sieraden/bond
□ Caravan
verzamelingen

□ Woonschepen
□ Geldswaarden

□ Glas □ Instrumenten
□ Beeld en geluid/Antenne

□ Pleziervaartuigen
□ Rijwiel

B.B.B.nummer:

Branche- en Polisnummer
Verzekeringnemer
Naam:
Adres, postcode en woonplaats:
Geboortedatum:

Geslacht:

□ man

□ vrouw

BSN-nummer (voorheen sofi-nummer):

Burgerlijke staat:

□ gehuwd

□ ongehuwd

Telefoonnummer (overdag):

Mobiel:

IBAN-nummer:

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

□ Ja

□ Nee

E-mailadres:
1. Schade
Is de schade al gemeld?

□ Ja

Zo ja, wanneer en aan wie?

Datum:

□ Nee

Bent u elders tegen deze schade
□ Ja

verzekerd?

□ Nee

Verzekerd bedrag:

Maatschappij:

€

Polisnummer:

Zijn bep. voorwerpen apart verzekerd?

□ Ja

□ Nee

Verzekerd bedrag:

(bijv. sieraden, postzegels e.d.)

Maatschappij:

Polisnummer:

Schadedatum:

Datum:

Tijdstip:

€

Plaats/adres van de schade:
Oorzaak van de schade:
Omschrijving van de toedracht:
(Zo nodig een situatieschets en of toelichting op een los blad bijvoegen)

2. Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
Nummer /
kenteken

Merk, type, naam

Bouwjaar

Aankoop
datum

Aankoop
bedrag

Schatting v/d
schade
€
€
€

Glas

x

cm.

□ Enkel

Werd een noodvoorziening aangebracht?

□ Ja

□ Nee

Is het pand bewoond?

□ Ja

□ Nee

Is de schade herstelbaar?

□ Ja

□ Nee

Wie voert reparatie uit?

Naam:

Adres:

PC & Woonplaats:

Telefoon:

□ dubbel

Voor welk bedrag:

€

Voor welk bedrag

€

Waar/wanneer kan de schade worden
Opgenomen?

Datum:

Is de reparatie reeds uitgevoerd?

□ Ja

□ Nee

Voor welk bedrag

Varend:

□ Onder zeil

□ Op de motor

□ Anders:

Was het vaartuig:

□ Verhuurd

□ Gemeerd

□ Deelnemend aan wedstrijd

€

Zo ja, de originele bijvoegen s.v.p.

3. (Plezier-)vaartuigen

W.A. Hienfeld B.V. | Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam | Wisselwerking 16, 1112 XM Diemen
Telefoon 020 - 5 469 469 | Fax 020 - 6 427 701 | www.hienfeld.nl | info@hienfeld.nl
IBAN NL66ABNA0411349600 | K.v.K. Amsterdam 33240513 | WFT 12003685

€

4. Schadeoorzaak
Door wie werd de schade veroorzaakt?

Naam:
Adres:
PC & Woonplaats:
Geboortedatum:

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

Zijn er medeschuldigen?

□ Ja

Zo ja, wie?

Naam:

□ Nee

Adres:
Geboortedatum:
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Waarmee was bovengenoemde bezig
toen de schade werd veroorzaakt?
5. Aangifte
Bij welke instantie werd aangifte gedaan?

□ Politie

Verklaring van aangifte bijvoegen a.u.b.

Bureau:

□ Militaire politie

□ Geen

(eventueel van hotel, vervoersonderneming e.d) Datum:

6. Getuigen
Wie waren getuigen van het gebeuren?
(volledige namen en adresgegevens)

7. Verhaal
Is de schade te verhalen op een ander?

□ Ja

Zo ja, wie?

Naam:

□ Nee

Adres:
PC & Woonplaats:

Telefoon:

Naam:

Polisnummer:

Waarom meent u dat?
Bij welke maatschappij is deze daarvoor
verzekerd?
Verklaring
Ondergetekende verklaart hierbij, dat de verstrekte inlichtingen in ieder opzicht naar waarheid en zonder voorbehoud verstrekt zijn.
De bij de aanvraag van een verzekering/schademelding verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door W.A. Hienfeld
B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode ”Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige
tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/ opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De verstrekte gegevens kunnen
worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkende verzekeringsmaatschappijen. Het privacy-reglement van de
Stichting CIS is op die registratie van toepassing. Wij hebben het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol ondertekend en
voeren dit ook uit.

Ondertekening
Datum:

Handtekening betrokkene/belanghebbende:

Plaats:
(bij minderjarigheid: ouder/voogd)

Handtekening verzekeringnemer:

