
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Schade – aangifteformulier 
 
Tussenpersoonnummer:  Cliëntnummer:  
Schadenummer Mij:  Schadenummer :  
Soort verzekering:   Polisnummer:  
 
Verzekeringnemer :  
  
        Adres: :  
  
• Postcode / woonplaats     : 
• Tel. Nummer                    : 
• Mobielnummer                : 
• E-mail adres :   
• Beroep of bedrijf :  
• Bank- of Girorekeningnummer:                      is er recht op aftrek B.T.W.   ja / neen 
 
Deze schade is gemeld aan Korenhof & Partners Verzekeren op  
  
Bent u elders tegen deze schade verzekerd:  ja / neen Maatschappij:  
 
Polisnummer : Verzekerd bedrag:  
 
zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd: ja / neen Maatschappij: 
 
• Polisnummer : 
 
• omschrijving : 
 
Schadedatum en tijd :   
 
• Plaats en adres van de schade:   
• Zijn er sporen van braak  ja / neen 
• Oorzaak van de schade:       
 
 
 
 
• Omschrijving van de schade 
 
 
 
 
 
 
Gegevens van de beschadigde en of vermiste voorwerpen 
 
 
 
Aankoopbedrag: E 
 
Schatting van de schade:  E  
 
Is de schade herstelbaar ja / neen voor welk bedrag: E 
 
Wie voert  de reparatie uit: 
 
 
 
                                              Is de reparatie reeds uitgevoerd dan de originele factuur meezenden. 



 
 
 

Door wie werd de schade veroorzaakt:  
(naam, adres en geboortedatum) 
 
 
• In welke relatie staat deze tot u: 
 
• Zijn er mede schuldigen. Zo ja naam, adres 
 en geboortedatum 
 
 
• Waarmee werd de schade veroorzaakt 
• Waarmee was bovengenoemde bezig toen de 
 schade werd veroorzaakt 
 
Bij welke instantie werd aangifte gedaan: 
 Verklaring van aangifte bijvoegen 
 (eventueel van hotel, vervoersonderneming …..) 
 
Wie waren getuigen van het gebeurde 
 (volledige naam en adresgegevens) 
 
Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander  ja / neen 
• Naam en volledig adres en telefoon 
 
• Waarom meent u dat 
• Bij welke maatschappij is deze verzekerd: 

Polisnummer: 
 
Schade aan anderen.  Overlegging van brieven, nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk. 
• In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld: particulier / bedrijfsmatig 
• Welke schade werd toegebracht:   persoonlijk letsel / materiele schade 
 
• Wie is de benadeelde: 

(naam, adres, geboortedatum en telefoon) 
 
 
• Bankrekeningnummer 
 
• In welke relatie staat deze tot u resp. de veroorzaker 
 
• Korte omschrijving van het letsel of andere schade 
 
 
 
• Waar bevindt de getroffene zich 
 
• Is benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd 

Zo ja bij welke maatschappij:     polisnummer:  
 
Is de schade daar al gemeld   ja / neen 

 
De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen 
persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in een registratie door de 
maatschappij waarbij u verzekerd bent, of die u aansprakelijk acht. 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 verstrekte gegevens worden verwerkt in de databank van 
de Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland gevestigde 
verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op 
de registratie van toepassing (www.stichtingcis.nl).  

 

Ondergetekende verklaart -vorenstaande 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 schadeaangifteformulier en de 
eventueel nog nader te overleggen gegevens te verstrekken om te 
dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op 
uitkering; -dat hij/zij zich ervan bewust is dat een onjuiste of 
onvolledige beantwoording van de vragen in dit formulier kan leiden 
tot vermindering of zelfs verval van het recht op uitkering; -van de 
inhoud van dit formulier te hebben kennisgenomen. 
 
 

Plaats Datum handtekening verzekeringnemer  


