
1. Polisnummer  

2. Verzekeringnemer                

Naam   

Adres   

Postcode / Plaats  

Telefoonnummer   

E-mailadres  

Bank-/IBAN rekeningnummer 

3. Betrokken object

Soort  Merk en type 

Chassisnummer  Motor nr. 

Bouwjaar  Kenteken 

4. Schade                   

Wat is de schadedatum en het tijdstip? 

Waaraan is de schade ontstaan? 

Op welk adres is de schade ontstaan? 

Omschrijving van de toedracht: 

  

  

5. Gegevens bestuurder/machinist 

Naam, adres, telefoon en geboortedatum bestuurder/machinist

Was deze persoon door een daartoe bevoegd persoon gemachtigd tot het besturen of gebruiken van de machine?   Ja    Nee

Rijbewijsgegevens van de bestuurder/machinist

Nummer   Datum afgifte 

Categorie   A        B        C        D        E         T

 

In welke relatie staat de bestuurder/machinist 

tot verzekeringnemer? 

Voor welk doel werd het object tijdens het voorval gebruikt? 

In wiens opdracht werkte de bestuurder/machinist? 

Was het object ten tijde van het voorval verhuurd?  Ja        Nee

                                                                                           Zo ja, aan wie? 

Was het object met de eigen machinist verhuurd?  Ja        Nee

Was het object ten tijde van het voorval gefinancierd?  Ja        Nee

                                                                                      Zo ja, door wie? 

Schade-aangifteformulier 
Werkmaterieelverzekering

SCHADEVERZEKERING



6. Alleen in te vullen bij schade aan het verzekerde object

Wat is het geschat schadebedrag?  €

Is het beschadigde object beschikbaar voor expertise? 

Naam reparateur  

Adres  

Postcode/plaatsnaam 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Wanneer is het object bij de reparateur? 

Bewaar beschadigde onderdelen altijd totdat de schade is afgehandeld en maak duidelijke foto's van de schade.

  

7. Alleen invullen bij schade aan anderen. Bij een aanrijding vult u a.u.b het Europees aanrijdingsformulier in.

Waar bevindt het beschadigde zich?  

   (Naam, adres en telefoonnummer) 

Wie is de eigenaar van het beschadigde? 

   

    

Bij welke maatschappij is hij/zij verzekerd?  

Tegen welke risico’s?  

Is er letsel toegebracht?  

   (Naam, adres en telefoonnummer) 

Zo ja, wie is benadeelde?  

   

   

Heeft u een aansprakelijkstelling ontvangen? 

Zo ja, graag ontvangen wij een kopie van de aansprakelijkstelling. 

Wat is de omvang van de schade?   €

8. Alleen in te vullen bij  schade aan ondergrondse/bovengrondse eigendommen (kabels/leidingen/buizen) 

Is er voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC-melding gedaan door verzekerde of diens opdrachtgever?    Ja        Nee  

Wat is het KLIC-nummer  

Stond de beschadigde kabel/leiding op de opgevraagde KLIC-tekening?     Ja        Nee  

Lag de beschadigde kabel/leiding zoals aangegeven op de KLIC-tekening?     Ja        Nee 

Zo niet, wat was de horizontale en/of verticale afwijking? 

Zijn er proefsleuven gegraven?       Ja        Nee  

Is de kabel vooraf positief gelokaliseerd?      Ja        Nee  

Als de kabel/leiding voorafgaand aan de werkzaamheden niet is gelokaliseerd, is er navraag gedaan bij de netbeheerder?  Ja        Nee  

Op hoeveel plaatsen werd de kabel/leiding beschadigd? 

Was de bestuurder/machinist op de hoogte van de aanwezigheid van de kabel/leiding?     Ja        Nee  

Op wiens aanwijzing of instructies werkte hij? 

Voor de beoordeling van dekking en/of de aansprakelijkheid ontvangen wij graag de volgende documenten

 Aansprakelijkstelling aan verzekerde en de vordering

 Offerte/herstelnota of raming van de schade

 Ontvangstbevestiging van de KLIC-melding bij het Kadaster

 Klictekening van de netbeheerder met daarop aangegeven de exacte schadelocatie

 Foto’s van de schade en omgeving

 In geval van diefstal, vermissing of vandalisme, proces-verbaal van aangifte bij de politie



10. Ondergetekende verklaart:

-  vorenstaande vragen en opgave 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 over te leggen 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

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame 

verzekeringsmaatschappijen, eigendom van Stichting CIS, gevestigd op de Huis ter Heideweg 30 te Zeist, Postbus 124, 

3700 AC te Zeist. Aanmelding van deze verwerking van personeelsgegevens is bij de registratiekamer gedaan op 1 februari 1994, 

alsmede op 9 augustus 2002 aan het College Bescherming Persoonsgegevens.
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