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schadeformulier
24-uurs schadeservice
t 070 - 200 124 0
e schade@apcholland.nl

contactgegevens adviseur

 adres

 bankrekeningnummer

 verzekeringsnemer

 telefoon

 is er recht op aftrek btw?  → ja  → nee

 is deze schade al gemeld? → ja  → nee

 zo ja, wanneer en door wie?

 mobiel

 polisnummer

 1 van 9

http://www.apcholland.nl
tel:0702001240
mailto:schade%40apcholland.nl?subject=


→ apcholland.nl

schadedatum tijdstip

maatschappijpolisnummer

schadeadres

is er een andere polis waar deze schade op gedekt is?    → nee    → ja, bij

zijn er sporen van braak?  → ja  → nee

is er al aangifte gedaan?  → ja  → nee

2 van 9

schadeformulier / algemeen

→ zo ja, voeg het proces-verbaal bij

omschrijving van de oorzaak

http://www.apcholland.nl


→ apcholland.nl

wordt de schade hersteld met een gelijkwaardige ruit? → ja  → nee

totaal aankoopbedrag totaal schadebedrag

3 van 9

schadeformulier / algemeen

→ zo ja, voeg een opgave bij

→ zo ja, geef het m2 en type glas op

werden er noodvoorzieningen aangebracht?   → ja  → nee

→ zo ja, voeg een opgave bij

gegevens beschadigde en / of vermiste voorwerpen

Geef een omschrijving op van de voorwerpen

waaruit bestaat de beschadiging

     m2

is er ook glasschade?  → ja  → nee

type  → enkel → dubbel
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waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?

naam reparateur

adres reparateur

telefoon reparateur

4 van 9

schadeformulier / algemeen

wie voert de reparatie uit?

zijn de opgegeven beschadigingen herstelbaar? → ja  → nee

is de reparatie reeds uitgevoerd?  → ja  → nee

zo ja, voor welk bedrag?

→ zo ja, voeg de offerte / nota's bij

staat het pand leeg?  → nee  → ja, sinds:
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schadeformulier / algemeen

beschrijf de relatie met de veroorzaker 
(partner, familie, dienstverband, onbekende, anders)

naam

naam

telefoon

telefoon

zijn er medeschuldigen?   → ja  → nee

kan de schade worden verhaald op een ander?  → ja  → nee

was er een getuigen van het ongeval?    → ja  → nee

→ zo ja, voeg een opgave bij

→ zo ja, noteer de gegevens van deze persoon

→ zo ja, noteer de gegevens van deze persoon

naam

adres

geboortedatum

telefoon

door wie werd de schade veroorzaakt?
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schadeformulier / aansprakelijkheidsschade

→ Indien de schade een aansprakelijkheidsschade betreft, vul dan de
onderstaande vragen in.

→ Anders kan er worden doorgegaan naar de ondertekening op pagina 8 van dit                       
formulier.

in welke hoedanigheid wordt er aansprakelijk door?

→ particulier    → bedrijfsmatig

Welke schade werd toegebracht?

→ persoonlijk letsel   → materiële schade

wie is de benadeelde?

naam

adres

geboortedatum

telefoon

 bankrekeningnummer

beschrijf de relatie met de veroorzaker 
(partner, familie, dienstverband, onbekende, anders) 
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→ apcholland.nl 7 van 9

schadeformulier / aansprakelijkheidsschade

in het geval van letsel; waar bevindt de getroffene zich?

naam instelling

adres instelling

maatschappijpolisnummer

is benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?           → nee    → ja, bij

is de schade daar reeds gemeld?                 → ja    → nee

geef een korte omschrijving van de aard van het letsel en / of de materiële schade
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schadeformulier / ondertekening

plaats datum

handtekening

De ondergetekende verklaart
→ De vragen naar beste weten en waarheid te hebben beantwoord;

→ Geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

 in te vullen door de adviseur

hoe is de schade gemeld?  → schriftelijk  → telefonisch

datum gemeld gemeld bij (naam)

ingevuld door (naam) telefoon
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schadeformulier / toelichting

toelichting (optioneel)
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