
Wij beoordelen de schadeclaim op basis van dit formulier. 

Wij nemen daarvoor ook contact op met uw adviseur. Hebben we toch extra informatie nodig? Dan laten wij u dat zo snel mogelijk 

weten. Bewaar daarom foto’s van de schade, offertes en facturen van de schade nog 3 weken.

Schadenummer Adviseur  

Polisnummer                      

Verzekeringnemer   

Adres     

Postcode/plaatsnaam    

Beroep/bedrijf    Telefoon zakelijk 

Bankrekeningnummer    Is er recht op aftrek BTW?  ja    nee

E-mailadres    

1. Schadedatum      Tijdstip        

Plaats/adres van de schade 

Concrete uitgebreide   

omschrijving van de   

schadeoorzaak               

 

 (Voorbeeld: “Water is uit gebroken leiding van de cv-installatie gestroomd” “Na hevige regenbui 

wateroverlast. Water is onder loodslabben bij de dankrand naar binnengestroomd” “Daders hebben de 

voordeur opengebroken. Het slot is vernield” )

2. Is de schade al hersteld?       ja    nee   

 Wie heeft de schade hersteld? Of wie gaat de schade herstellen?

 Naam, adres en telefoon      

 KvK-nummer        

 Offerte-/factuurnummer      

 Datum         

 Voor welk bedrag         €

SCHADE-AANGIFTE
FORMULIER BRAND

SCHADEVERZEKERING



Persoonsgegevens

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de 

cliëntenregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, of die u aansprakelijk acht. Deze registratie is 

aangemeld bij de Registratiekamer. Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij deze maatschappij. De verstrekte 

gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekerings maatschappijen, 

eigendom van Stichting CIS, gevestigd op de Huis

ter Heideweg 30 te Zeist, Postbus 124, 3700 AC te Zeist. 

Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is bij de registratiekamer gedaan op 1 februari 1994, alsmede op 9 

augustus 2002 aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

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-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken 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 verzekeringnemer/ verzekerde 

           

3. Is herstel niet mogelijk?      

 Is de beschadigde zaak jonger dan 3 jaar?    ja   nee

 Zo ja, wat was de aankoopwaarde?                     

 Zo nee, wat is de dagwaarde* volgens u?   

* Met dagwaarde bedoelen wij de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag voor waardevermindering door veroudering of slijtage.    

 

4.  Is de schade nog niet hersteld?

Heeft u de schade nog niet laten herstellen? Dan kunt u dat ook laten doen via NaturaHerstel. NaturaHerstel is een extra service 

van Allianz die u het leven makkelijker maakt. Zodra u schade meldt, schakelt Allianz een professioneel herstelbedrijf in dat in 

overleg met u de schade herstelt.

Wilt u gebruik maken van NaturaHerstel?       ja   nee

Als u kiest voor NaturaHerstel, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 

Allianz Nederland Schadeverzekering is een onderdeel van Allianz Benelux N.V. 
Coolsingel 120, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam. www.allianz.nl
AFM nummer 12042158. Inschrijfnummer KvK 59395435.

1000129-356-02

Bewaar Print Wis
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