Schadeaangifteformulier Aansprakelijkheid
Soort verzekering


Aansprakelijkheidsverzekering

Polisnummer 87-72131471

Aansprakelijkheid voor Bedrijven

MAATSCHAPPIJ

Nationale Nederlanden Polisnummer

Tussenpersoon

Rabobank West Betuwe

Schadenummer

Is de schade al gemeld

Nee

NAAM VERZEKERDE
Straat + huisnummer

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei
Nedereindsestraat 30b

Postcode + Woonplaats

4041 XG Kesteren

Telefoonnummer

0488-482151

E-mail adres

info@bgvallei.nl

Rekeningnummer:

SCHADEDATUM EN TIJDSTIP
Op welke plaats ontstond de schade
Duidelijke omschrijving van de toedracht

Door wie werd de schade veroorzaakt (naam,
adres en geboortedatum)
In welke relatie staat deze tot u (familie,
collega……………...)
Zijn er medeschuldigen




nee
ja




Nee
ja

Waarmee werd de schade veroorzaakt
Waarmee was bovengenoemde bezig toen de
schade werd veroorzaakt

GEDUPEERDE PARTIJ (KRAAMGEZIN)
Wie is de
Naam
benadeelde
Straat + huisnummer
Postcode/woonplaats
Telefoonnr.
Bank-/gironummer
Bent u zelf tegen deze schade verzekerd

Schadeaangifteformulier FSC V10

Naam:
Adres:
Pc/Wp:
Tel.nr:

87-72131471

Bij welke instantie werd aangifte gedaan

aangifte bijvoegen

Waren er getuigen
(volledige namen en adressen)

Naam:
Adres:
Pc/Wp:
Tel.nr:
Naam:
Adres:
Pc/Wp:
Tel.nr:

Kan de schade naar uw mening verhaald
worden op een ander
En waarom?



Nee
Ja

Datum Aangifte:

Naam:
Adres:
Pc/Wp:
Tel.nr:

GEGEVENS BESCHADIGDE EN/OF VERMISTE
GOEDEREN OF ANDERE TOEGEBRACHTE SCHADE
Merk en type, indien van toepassing

Relevante gegevens
(aankoopbedrag, aankoopdatum)

Schadebedrag
(Indien bekend)

Om uw schade snel af te kunnen handelen verzoeken wij u meteen de evt. nota’s en/of andere gegevens zoals
een uitgebreide toedrachtomschrijving of een aansprakelijkheidsstelling samen met dit schadeaangifteformulier
aan ons terug te sturen. Wij vragen u geen uitspraak te doen over de aansprakelijkheid en alle ontvangen
correspondentie direct aan ons door te sturen.
Wat wordt samen met dit schadeaangifteformulier verstuurd?
 Aansprakelijkheidsstelling
 Overig……………………………………………………………..

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en in overeenstemming met de waarheid
te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
Plaats

Schadeaangifteformulier FSC V10

Datum

Handtekening (zonder handtekening kan de schade niet in
behandeling worden genomen)

