(Voorbehouden)
Referte makelaar ..............................................
Verzekeraar .....................................................
Contract ..........................................................
Referte verzekeraar ..........................................

Schadeaangifte BRAND
Wie heeft de verzekering onderschreven?
Naam en voornaam* :

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ Ondernemingsnummer:

Rijksregister Nr:

█ Nederlands

Taal :

█ Frans

Bent u btw-plichtig?*
Rekeningnummer :

Geslacht :

█ Neen
IBAN:

████ ███ ███
█ Man
█ Ja :

████ ████ ████ ████

BIC:

█ Vrouw
%

████████

Wat is er gebeurd?
Datum en uur van het ongeval* :
Waar vond het schadegeval plaats ?

█ Op het adres, zoals vermeld in het contract
█ Op een ander adres :
Straat:

Nr:

Postcode:

Plaats:

Wat zijn de oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval?*

█ Brand
█ Natuurrampen
█ Botsing

█ Storm / hagel
█ Diefstal
█ Waterschade

█ Glasbreuk
█ Andere
█ Inwerking van electricitieit
█ Vandalisme

Beschrijving:

Wat is de schade?*

█ Gebouw
█ Inhoud

█ Informaticamaterieel █ Goederen
█ Andere:

█ Dieren

Beschrijving:

Hebt u een bestek van de schade?

**

█ Nee, ik wacht op een bestek en zal dit later opsturen

█ Nee, ik stuur een gedetailleerde
omschrijving van de schade mee

█ Nee, ik schat de schade op:

euro**

verplichte velden
Dankzij een precieze inschatting kunnen we uw dossier correct afhandelen. Ze beperkt in geen geval uw recht op vergoeding in het
kader van dit schadegeval.
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*

█ Ja, ik stuur het bestek mee als bijlage

(Voorbehouden)
Referte makelaar ..............................................
Verzekeraar .....................................................
Contract ..........................................................
Referte verzekeraar ..........................................

Schadeaangifte BRAND (vervolg)
Zijn er derden betrokken?*

█ Een aansprakelijke █ Een huurder

█ Ja
█ De eigenaar

█ Neen

█ Andere:

Naam en voornaam:
Adres

Straat:
Postcode:

Verzekeringsmaatschappij:

Nr:
Plaats:
Contractnr.:

Is er een proces-verbaal?*
Zo ja, nummer pv:

█ Ja

█ Neen

█ Ik stuur een kopie van het verhoorblad mee
█ Ja

Hebt u een bijlage?

█ Neen

Eventueel bijkomende opmerkingen of verklaringen:

De verzekeringnemer bevestigt dat de gegeven antwoorden volledig zijn en overeenstemmen
met de werkelijkheid.
Opgemaakt te

, op
Handtekening van de verzekeringnemer

Elke oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van
de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op basis van artikel 496 van het
Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch
samenwerkingsverband Datassur, de Meeûssquare, 35 – 1000 Brussel, dat de speciaal op te volgen
verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aangesloten leden-verzekeraars.
*
**

verplichte velden
Dankzij een precieze inschatting kunnen we uw dossier correct afhandelen. Ze beperkt in geen geval uw recht op vergoeding in het
kader van dit schadegeval.
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Waarschuwing

