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SCHADE AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN 

 

SOORT VERZEKERING 
woonhuis 

inboedel 

glas 

kostbaarheden 

pleziervaartuigen 

drijvende woning 

caravan 

aansprakelijkheid 

overig 

VERZEKERINGNEMER  
Naam en voorletter(s) man   vrouw          
Adres  
Postcode Plaats  
Telefoon E-mail 
Mobiel Geboortedatum  
Beroep of functie  
IBAN rekeningnummer N L  
GEGEVENS SCHADE  

1. Is deze schade al gemeld nee ja Aan wie  
Wanneer 

2. Bent u elders tegen deze schade
verzekerd

nee ja Verzekerd bedrag  € 

 
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd
(denk aan sieraden of verzamelingen) nee ja Verzekerd bedrag  € 

Maatschappij Polisnummer  
3. Schadedatum Tijdstip uur  

Plaats/adres van de schade

Zijn er sporen van braak nee ja  
Oorzaak van de schade 

Omschrijving van de toedracht 
Een eventuele situatieschets kunt u 
apart bijvoegen 

Tussenpersoonnummer Tussenpersoon Polisnummer 

Schadenummer 
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4. Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen
 

Merk, type, naam 

Kenteken, frame-/ 

motor of chassisnr.  Bouwjaar Aankoopdatum Aankoopbedrag Schatting schadebedrag  
€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

Glas x        enkel dubbel €  
x        enkel dubbel € 

Is het glas gebroken of defect en zo ja, waaruit bestaat de 
beschadiging      nee   ja 

Is/wordt de schade hersteld met een ruit van hetzelfde soort      nee   ja nieuw glassoort  
Zijn er noodvoorzieningen getroffen      nee   ja, voor het bedrag van €  
Is het pand bewoond      nee   ja  

5. Is de schade herstelbaar      nee   ja, voor het bedrag van €  
6. Wie voert de reparatie uit 

Naam 
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 
Wanneer en waar kan de schade worden

opgenomen 
Is de reparatie al uitgevoerd        nee ja, voor welk bedrag €  
Nota’s en/of schadebegroting bijvoegen 

7. (Plezier-)vaartuig / drijvende woning  
Was het vaartuig varend onder zeil  doorlopend bewoond verhuurd 

deelnemend aan een wedstrijd varend op de motor gemeerd 

Werd het vaartuig gesleept nee     ja, door welk ander vaartuig 

8. Caravan 
Soort   stacaravan  toercaravan vouwkampeerwagen  
Was de caravan tijdens de schade veroorzakende gebeurtenis aan een motorrijtuig gekoppeld nee ja  
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9. Door wie is de schade veroorzaakt  
Naam Geboortedatum  
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 
In welke relatie staat deze persoon tot u (familie, dienst-    
verband o .i.d)

Z ijn er m edeschuldigen  nee   ja

Naam Geboortedatum  
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 
Waarmee is de schade veroorzaakt 
Waarmee was de persoon mee bezig toen de schade is veroorzaakt 

10. Bij welke instantie werd aangifte gedaan Nationale politie Militaire politie 
Graag de verklaring van aangifte bijvoegen (eventueel
van hotel, vervoersonderneming, camping e.d.) 
Op welk bureau Datum   

11. Wie waren getuige van het ontstaan van de schade 
Naam 
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 
Naam 
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 

12. Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander nee ja  
Naam 
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 
Waarom vindt u dat

Bij welke maatschappij is deze persoon daarvoor verzekerd Polisnummer 

13. Schade aan anderen (aansprakelijkheid)        Ontvangen brieven, nota’s en dergelijke meesturen is absoluut noodzakelijk 
Welke schade is toegebracht persoonlijk letsel materiële schade  
Naam benadeelde Geboortedatum  
Adres Postcode / Plaats  
Telefoon E-mail 
IBAN rekeningnummer N L 
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In welke relatie staat deze persoon tot u respectievelijk tot de 
veroorzaker  
Wilt u een  korte omschrijving van de aard van het letsel en/of 
materiële schade vermelden 

Waar bevindt zich de getroffene (naam en adres instelling) 

Is de benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd          nee ja  
Zo ja, welke maatschappij Polisnummer  
Is de schade daar gemeld  nee  ja  
Zodra u een aansprakelijkheidsstelling ontvangt, moet u deze onmiddellijk en onbeantwoord sturen naar Ansvar 
Verzekeringsmaatschappij N.V.  

ONDERTEKENING  
Beknopt privacystatement
Hieronder treft u ons verkorte privacystatement aan met de belangrijkste onderwerpen. Voor ons volledige 
privacystatement verwijzen wij u naar onze website www.ansvar-idea.nl/ansvar/ansvar_nv/privacy_statement. Ook kunt u 
bij ons een exemplaar van het volledige privacystatement opvragen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Bij de aanvraag, uitvoering of wijziging van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens en 
andere gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of 
financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het verlenen van service en schadelastbeheersing, 
om u te informeren over onze diensten en producten, voor activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand, 
voor (statistische) analyses, onderzoek en managementinformatie, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en 
in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers 
en cliënten. De verkregen persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door derden, teneinde ons te ondersteunen voor 
de hierboven vermelde doeleinden.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar 
te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te 
dragen naar een andere organisatie. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan ons uitgebreide privacystatement.

Gedragscode
Op de verwerking van persoonsgegevens is de ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars’ van 
toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars 
(www.verzekeraars.nl). U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 
AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).

Bijzondere persoonsgegevens
Wij kunnen bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben. U kunt hierbij denken aan medische gegevens of 
strafrechtelijke gegevens. Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de aanvraag van een verzekering, voor de 
afhandeling van een uitkeringsverzoek, voor het invorderen van een claim of voor het voorkomen van fraude. Bijzondere 
persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt: slechts een beperkte groep van medewerkers heeft 
toegang tot deze gegevens.
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Stichting CIS
Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen en registeren wij uw gegevens in het Centraal Informatie 
Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. 
Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigden risico’s te beoordelen 
en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. De gegevens die wij bij CIS vastleggen, worden verder gebruikt 
voor statistische analyses en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Uw klantgegevens 
worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of 
opsporingsactiviteiten door politie en justitie de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, bedrijven, objecten 
en risicoadressen te kunnen vinden. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.

- de hiervoor genoemde 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 schadeformulier, en de eventueel nog verder aan Ansvar Verzekeringsmaatschappij N.V. te verstrekken gegevens
dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;

- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

P laats Datum Naam Handtekening 
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