Titel van
de formulierSchade-aangifte
in Century Gothic vet
gedrukt size 12.
Algemeen
formulier

-Soort verzekering

Polisnummer

Opstal

Inboedel

Glas

Reis

AVP

AVB

Caravan

KW0113066

Verzekeringnemer
Adres en huisnr.
Postcode en Plaats

Land

Telefoonnummer
Beroep/ Bedrijf

Telefoonnr. bedrijf
Girorekeningnr
Bankrekeningnr

Is er recht op aftrek B.T.W.

ja

nee

Is het pand bewoond

ja

nee

Bent u elders tegen deze schade verzekerd?

ja

nee

Zijn er bepaalde voorwerpen apart verzekerd?

ja

nee

Schadedatum:

vm

nm

(b.v. sieraden/ postzegels e.d.)

Plaats / adres van de schade:

Oorzaak van de schade:
Omschrijving van de toedracht (Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad
bijvoegen)

(Schade aan anderen)
Overlegging van ontvangen brieven, nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk.

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?

Particulier

Bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht

Persoonlijk letsel

Materiële schade

Wie is de benadeelde:

(Naam, adres en geboortedatum)

In welke relatie staat deze tot respectievelijk de veroorzaker.
A.u.b. korte omschrijving van het letsel en/ of materiële schade

Waar bevindt zich de getroffene
Is deze benadeelde zelf tegen de schade verzekerd

bouwjaar

Gegevens beschadigde en/of
vermiste voorwerpen:

(Merk, type en naam)

Glas

ja

aankoopdatum

nee

aankoopbedrag

schatting van
de schade

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

X

cm

Enkel

Dubbel

€

X

cm

Enkel

Dubbel

€

X

cm

Enkel

Dubbel

€

X

cm

Enkel

Dubbel

€

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen
ja

nee

Is de reparatie reeds uitgevoerd?

ja

nee

Werden er noodvoorzieningen aangebracht?

ja

nee

Is de schade herstelbaar?

Wie voert eventueel de reparatie uit
(Naam, adres en telefoon)

Bij welke instantie werd aangifte gedaan?

Bureau

Regiopolitie

Militaire politie

Datum
A.u.b. verklaring van afgifte bijvoegen (eventueel van hotel, vervoersonderneming, camping, e.d.)

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

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

ja

nee

Ondergetekende verklaart:

- Vooraanstaande 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 schadeformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan Kettlitz Wulfse
op te sturen om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op
uitkering;
- Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Plaats

Datum

Handtekening

Heeft u een digitale handtekening? Dan kunt u deze direct plaatsen en het
formulier aan ons retour mailen. In het andere geval verzoeken wij u het
formulier op te slaan, te printen, te ondertekenen en ons per post toe te
zenden.

Persoonsgegevens:
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen door
Kettlitz Wulfse worden verwerkt in een persoonsregistratie. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Gedragscode
'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u
raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. Tevens kunnen alle gegevens worden
verwerkt in de databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de stichting CIS is op de registratie van toepassing
(www.stichtingcis.nl).

