Schade aangifteformulier

JUWON Onderlinge Schade Maatschappij U.A.
Poortdijk 34A
Postbus 92
3400 AB IJSSELSTEIN
T. 030 687 81 59
F. 030 688 06 71

Relatienummer:
Polisnummer:
Schadenummer:

Soort verzekering / schade
❑ Handelsvoorraad
❑ Inventaris
❑ Opstal

❑ Bedrijfsschade
❑ Glas
❑ Lichtreclame

❑ Woonhuis inboedel
❑ Kostbaarheden
❑ Eigen vervoer

❑ Transport derden
❑ (Post)zendingen
❑ Aansprakelijkheid

Verzekeringnemer
Naam

:

Adres

:

Postcode en Plaatsnaam :
Geboortedatum

:

Beroep/Bedrijf

:

Telefoon

:

Bankrekeningnummer

:

Schademelding
Is deze schade al gemeld?

❑ ja

❑ nee

Zo ja, wanneer en aan wie?

Datum en toedracht
Wanneer is de schade ontstaan?

datum:
tijdstip:

uur ❑ vm ❑ nm

Op welk adres is de schade ontstaan?

Door welke oorzaak is schade ontstaan?

❑ inbraak
❑ ruitinslag
❑ overval

❑ brand
❑ waterschade
❑ blikseminslag
❑ stormschade
❑ diefstal tijdens openingsuren

❑
Omschrijving van de toedracht:

1

Schadebedrag
Is herstel van de schade mogelijk?

❑ ja

Op welk bedrag wordt de totale schade
door u begroot?

€

Is er recht op BTW-aftrek?

❑ ja

❑ nee
incl. / excl. BTW
❑ nee

S.v.p. op een aparte bijlage de beschadigde en/of vermiste goederen specificeren en (kopie) aankoopnota’s
en/of reparatiefacturen bijsluiten.

Glasschade
Specificatie beschadigd glas in geval van ruitinslag en/of glasschade:
Glassoort:

Aantal:

Afmetingen:

Schadebedrag:
€
€
€
€

Werden er noodvoorzieningen aangebracht? ❑ ja

❑ nee

Zo ja, welke en voor welk bedrag?

Politieaangifte
Werd (politie)aangifte gedaan ?

❑ ja

Zo ja, bij Regiopolitie / KLPD
(verstrekte kopie van het proces-verbaal
van aangifte s.v.p. bijsluiten)

te

❑ nee
:

bureau:
door

:

datum :

Nadere omschrijving toedracht
Op welke wijze heeft men zich toegang
tot het gebouw verschaft?
❑ ja

❑ nee

Is het gebouw uw eigendom?

❑ ja

❑ nee

Was het inbraaksignaleringssysteem
op de juiste wijze ingeschakeld?

❑ ja

❑ nee

Heeft het alarmsysteem naar behoren
gefunctioneerd?

❑ ja

❑ nee

Waren de aanwezige rolluiken/hekken
ten tijde van de schade gesloten?

❑ ja

❑ nee

In geval van diefstal tijdens openingsuren:
waren de etalages, vitrines, toonbankladen
en/of andere laden of kasten ten tijde van
de schade afgesloten?

❑ ja

❑ nee

Zijn er sporen van braak aanwezig?
Zo ja, welke?

2

Schadeopname
Door wie wordt de schade gerepareerd?

Waar en wanneer kan de schade worden
opgenomen?

Is de reparatie reeds uitgevoerd?

❑ ja

❑ nee

Zo ja, nota’s bijvoegen:

aantal bijgevoegde nota’s

Voor schade aansprakelijke derden
Door wie werd de schade veroorzaakt?
Naam:
Adres:
Plaatsnaam:
Geboortedatum:
In welke relatie staat deze tot u?
(familie, dienstverband, o.i.d.)

Wie waren getuige van het gebeurde?
(volledige namen en adressen)

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

❑ ja

❑ nee

Zo ja, volledige namen en adressen:

Waarom meent u dat?
Bij welke maatschappij is deze
daarvoor elders verzekerd?

Maatschappij:
Polisnummer:

Elders lopende verzekeringen
Loopt er elders nog een verzekering
op de beschadigde en/of vermiste
voorwerpen?

❑ ja

❑ nee

Maatschappij:
Polisnummer:
Soort verzekering:
Verzekerd bedrag: €

Werd daar ook aangifte van de schade
gedaan?

❑ ja

❑ nee

3

Aansprakelijkheid
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:
Plaats:
Geboortedatum:

Bankrekeningnummer van de benadeelde:
In welke relatie staat deze tot u
resp. tot de veroorzaker?
Korte omschrijving van de aard van het
letsel en/of de materiële schade:
Is benadeelde zelf tegen deze schade
verzekerd?

❑ ja

Zo ja, bij welke maatschappij?

Maatschappij:

❑ nee

Polisnummer:

Nadere toelichting

Ondertekening
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 schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader te overleggen gegevens aan JUWON Onderlinge Schade Maatschappij
U.A. te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.
Plaats:

4

Datum:

Handtekening verzekerde:

