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inventaris

inboedel

opstal

kostbaarheden

bedrijfsschade

glas

computer en elektronica

geldswaarden

pleziervaartuigen

aansprakelijkheid particulieren

aansprakelijkheid bedrijven

Over u

Voorletters en naam       man  vrouw  

Adres

Postcode     Woonplaats

Telefoon     E-mailadres

IBAN     Heeft u recht op btw-aftrek? ja nee

Geboortedatum    Beroep / bedrijf

Uw verzekering

Om welke verzekering gaat het?

Uw schade

Heeft u de schade al gemeld?       ja nee

Zo ja,      wanneer

     aan wie

Bent u tegen deze schade ergens anders verzekerd?    ja nee

Zo ja,      maatschappij

     verzekerde bedrag              €

     polisnummer

Heeft u bepaalde voorwerpen apart verzekerd? Denk aan 

sieraden, verzamelingen en andere kostbaarheden    ja nee

Zo ja,      maatschappij

     verzekerde bedrag              €

     polisnummer

Waar en wanneer vond de schade plaats?   plaats

     adres

     datum

     tijdstip

Wat is de oorzaak van de schade?

Hoe gebeurde de schade? *

* Een situatieschets kunt u met dit formulier meesturen.

Wat is beschadigd   Chassis- en  Bouwjaar Aankoopdatum Aankoopbedrag* Schatting van 

of vermist?   motornummer      de schade

        €   €

        €  €

        €  € 

        €  €

        €  €

* Wilt u alstublieft aankoopnota's meesturen?



Is het pand bewoond?        ja nee

Bent u eigenaar of huurder van het pand?     

Zijn er sporen van braak?      ja nee

Is de schade herstelbaar?      ja nee

Wie voert de reparatie uit?

Wat is het adres en het telefoonnummer van de 

reparateur?

Waar en wanneer kunnen wij de schade opnemen? 

     

Is de schade al gerepareerd?       ja nee

Zo ja,     bedrag*              €  

* Wilt u alstublieft offertes en nota's meesturen?

Wie veroorzaakte de schade?

Wat is het adres en de geboortedatum van de 

veroorzaker?    

     

Welke relatie heeft u met de veroorzaker? 

Zijn er medeschuldigen?       ja nee

Zo ja,      naam

     adres

     telefoonnummer

Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Wat deed u toen de schade werd veroorzaakt?

Wat deed de veroorzaker op het moment van schade?

Zijn er getuigen?        ja nee

Zo ja,     naam

     adres

     telefoonnummer

     naam

     adres

     telefoonnummer     

Denkt u dat u de schade op een ander kunt verhalen?     ja nee

Zo ja,     naam

     adres

     telefoonnummer

Waarom denkt u dat u de schade kunt verhalen?

Bij welke maatschappij is de veroorzaker verzekerd?

Uw aangifte

Heeft u aangifte gedaan?      ja nee  

Zo ja,*      datum

     bureau

* Wilt u alstublieft de verklaring van aangifte meesturen?

eigenaar

huurder



Uw aansprakelijkheid      

Hoe bent u aansprakelijk?    

       

Welke schade bracht u toe?    

Kunt u de schade omschrijven?

Wie is de benadeelde?    naam

     adres

     telefoonnummer

     geboortedatum

Wat is uw IBAN?

Welke relatie heeft u met de benadeelde?

Waar is de benadeelde nu?   naam instelling

     adres

Is de benadeelde tegen de schade verzekerd?    ja nee  

Zo ja,      maatschappij

     is de schade al gemeld? ja nee

Uw pleziervaartuig

Was het vaartuig varend onder zeil?     ja nee

Was het vaartuig varend op de motor?     ja nee

Was het vaartuig gemeerd?      ja  nee

Wie bestuurde het vaartuig tijdens het ongeval? naam

     geboortedatum

Was het vaartuig tijdens het ongeval verhuurd?    ja nee

Wat voor vaartuig was het?    naam

     bouwjaar

     bouwaard

     zeiloppervlakte

Wat zijn de afmetingen van het vaartuig?  lengte waterlijn

     breedte

     diepgang

Wat voor motor zit er in het vaartuig?  bouwjaar

     merk

Nam het vaartuig deel aan een wedstrijd?     ja nee

Heeft u protest aangetekend?      ja nee  

Zo ja,      bij wie

     schade

     schadebedrag              €

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld,

Plaats      Handtekening   

Datum   

Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van Aegon. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij 

de AFM onder nummer 12008358. Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort en bij de KvK geregistreerd onder 

nummer 20009028. Postadres: Postbus 3234, 4800 DE Breda.

 

particulier

zakelijk

persoonlijk letsel

materiële schade



Uw situatieschets

Uw toelichting 
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