
Hollandia Assuradeuren 

Kade 40 C 

3371 EP Hardinxveld-Giessendam 

telefoon 088-5434370 

e-mail schade@hollandiaassuradeuren.nl 

 

 

Algemeen schade aangifteformulier 

particulier 

 
 

Maatschappij:       Tussenpersoonnummer: 
 

 

Schadenummer Mij:      Schadenummer tp: 
 

 

Soort verzekering: □Glas   □Instrumenten  □Caravan 

□ Opstal  □Verzameling  □Reis   □Rijwielen 

□ Inboedel  □Antiek/kunst  □Pleziervaartuigen □Woonschepen 

□ Aansprakelijkheid □Elektronica  □Overige:………………………………… 
 

 

Polisnummer:       Pakketnummer: 
 

 

1. Verzekeringsnemer :…………………………………………… Geboortedatum:    /     / 

Adres   :…………………………………………… Beroep/bedrijf:…………… 

Postcode & woonplaats:………………………………………….  Telefoon:……………….… 

E-mailadres  :……………………………………………  Mobiel:…………………... 

IBAN   :……………………………………… 

Is er recht op aftrek BTW?  □ Ja □ Nee     
 

 

2. Is de schade al gemeld: □ Ja □ Nee 

Zo ja, wanneer en aan wie? :………………………………………………………………….. 

Gemeld aan maatschappij: □ Ja □ Nee 

Zo ja, wanneer en aan wie? :………………………………………………………………….. 
 

                                  

3. Bent u elders tegen  □ Ja □ Nee Verzekerd bedrag €……………………….  

deze schade verzekerd? Maatschappij:………………………Polisnummer:…………….. 

Zijn bepaalde zaken apart □ Ja □ Nee Verzekerd bedrag €…………………….… 

verzekerd?   Maatschappij:………………………Voorwerpen:……………… 
 

 

4. Schadedatum:  Dag:……Maand:……Jaar:……Uur:...... 

Plaats van de schade:  …………………………………………………………………... 

Locatie, (b.v. keuken): …………………………………………………………………... 

Bent u eigenaar of huurder van het pand?  □ Eigenaar  □ Huurder 

Zijn er sporen van braak? □ Ja □ Nee 

Oorzaak van de schade: …………………………………………………………………... 

Omschrijving toedracht: …………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………... 

    …………………………………………………………………... 

     



Hollandia Assuradeuren 

Kade 40 C 

3371 EP Hardinxveld-Giessendam 
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Eventueel een uitgebreide situatieschets/omschrijving toevoegen  
 

 
 
 

5. Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen:                         

                                                  
 

Merk, Type, Soort, Naam Serie- 

nummer 

Bouwjaar Aankoop 

datum   

Aankoop 

bedrag 

Herstel 

bedrag 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 
 

Glas Afmeting: ……x……cm  □ Enkelzijdig □ Dubbelzijdig €………...…  

 Afmeting: ……x……cm  □ Enkelzijdig □ Dubbelzijdig €………...… 

 Afmeting: ……x……cm  □ Enkelzijdig □ Dubbelzijdig €………...… 

Werden er noodvoorzieningen aangebracht? □ Nee  □ Ja   €……...…… 

Is het pand bewoond?    □ Nee  □ Ja           
                         

 

6. Is de schade herstelbaar?   □ Nee  □ Ja, voor   €………...… 

Wie voert de reparatie uit?  Naam:……………………… Telefoon:………………..... 

     Adres:………………………………………………...….. 
 

Is de reparatie reeds uitgevoerd, zo ja, wilt u dan graag de nota’s toevoegen! 
 

 

7. Proces-verbaal 

 

Op welk bureau is het proces-verbaal of rapport opgemaakt? ………………………...……….. 

Door: □ Gemeentepolitie    □ Rijkspolitie    □ Militaire politie  Datum:……...…….. 
 

 

8. Pleziervaartuigen 

 

Was het vaartuig □ Varend            □ Onder zeil □ Op de motor  

   □ Gemeerd         □ Verhuurd  □ Deelnemend aan een wedstrijd 
 

 

9. Door wie werd de schade veroorzaakt? 

 

□ Verzekeringsnemer zelf □ Iemand anders, namelijk: 

Naam:…………………………………………. Geboortedatum:…/…/… 

Straat:…………………………………………. Telefoon:……………Mobiel:……...…..... 

Postcode:…………………………………..….. Woonplaats:…………………………........ 

Zijn er medeschuldigen? □ Nee  □ Ja, dan graag hieronder gegevens vermelden: 

Naam:………………………………………….  

Straat:…………………………………………. Telefoon:……………Mobiel:………........ 

Postcode:…………………………………..….. Woonplaats:…………...………………..... 
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10. Wie waren de getuigen van de situatie: 

Naam:………………………………………….  

Straat:…………………………………………. Telefoon:……………Mobiel:………........ 

Postcode:…………………………………..….. Woonplaats:…………...………………..... 
 

Naam:………………………………………….  

Straat:…………………………………………. Telefoon:……………Mobiel:………........ 

Postcode:…………………………………..….. Woonplaats:…………...………………..... 
 

 

11. Schade aan anderen (aansprakelijkheid) 
 

In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?  □ Particulier    □ Bedrijfsmatig 

Welke schade werd toegebracht ?         □ Persoonlijk letsel □ Materiële schade 
 

Wie is de benadeelde?  

Naam:………………………………………….  Geboortedatum:…/…/… 

Straat:………………………………………….  

Postcode:…………………………………..…..  Woonplaats:……………...………. 

E-mailadres…………………………………….  Telefoon:…………………...………..… 

IBAN……………………..:………………….……   

 

In welke relatie staat deze tot u, resp. de veroorzaker:…………….……………………………………. 

Korte omschrijving van de aarde van het letsel/schade:………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Is de tegenpartij zelf verzekerd tegen deze schade ?:  □ Ja  □ Nee 

Zo ja, bij welke maatschappij:………………………………...… Polisnummer:………………………… 

Is deze schade daar al gemeld ?    □ Ja  □ Nee 
 

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?  

Wij leggen de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens vast bij de Stichting CIS (Centraal 

Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Het maakt niet uit of 

de schade door uw schuld is ontstaan. Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. 

Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.  

Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening 

uitwisselen met uw adviseur. Daarnaast schakelen wij andere bedrijven in om diensten voor ons uit 

te voeren die te maken hebben met de verzekeringsovereenkomst. Bijvoorbeeld een expertisebureau. 

Met deze partijen leggen wij afspraken vast om uw privacy te waarborgen. Wij blijven 

verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.  

 

Als wij informatie over uw gezondheid of een strafrechtelijk verleden van u verwerken, dan houden 

wij ons aan de regels die hiervoor gelden. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw toestemming 

hiervoor nodig hebben.  

 

  

http://www.stichtingcis.nl/
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Uw handtekening en verklaring  

Ik verklaar:  

− dat de informatie die ik hierboven heb ingevuld juist en waar is. En dat ik geen 

bijzonderheden over deze schade heb verzwegen.  

− dat ik dit schadeaangifteformulier en eventuele aanvullende gegevens aan Hollandia 

Assuradeuren B.V. verstrek met de bedoeling de omvang van de schade en het recht op 

uitkering vast te stellen.  

− dat Hollandia Assuradeuren B.V. informatie over mijn schade- en verzekeringsverleden mag 

opvragen bij andere verzekeraars of adviseurs.  

 

Belangrijk: niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u uw recht op 

uitkering volledig verliest. 
 

Plaats:………………………………………………………   Handtekening: 

Datum:……………………………………………………… 

 

Ruimte voor extra toelichting: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  
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Gebruiksaanwijzing 

Algemeen schadeformulier 
 
Bezoekadres: 

Hollandia Assuradeuren 

Kade 40 C 
3371 EP Hardinxveld-Giessendam 

telefoon  088-5434370 

e-mail schade@hollandiaassuradeuren.nl 
 

 

Voor het melden van een schade waarbij een of meerdere voertuigen zijn betrokken 

dient het Europees Schadeformulier gebruikt te worden. 

 

! Probeer zoveel mogelijk de schade te beperken. 

 

1. Dit schadeformulier is bedoeld voor het melden van alle soorten schade, maar niet van schade waarbij 

motorvoertuigen zijn betrokken. 

2. Dit formulier kan gebruikt worden voor het melden van schade die u zelf heeft geleden en voor het melden van een 

schade die is veroorzaakt door uzelf, of door een ander (mens of dier) waarvoor u verantwoordelijk bent, en waarvoor u 

aansprakelijk bent gesteld. 

3. Het is van groot belang om in alle gevallen alle stukken mee te sturen die op deze schadeaangifte betrekking hebben, 

zoals: een proces-verbaal, rekeningen, offertes voor herstel, originele aankoopnota’s. 

4. Meld een schade zo snel mogelijk bij Hollandia Assuradeuren (telefoon: 088-5434370). Maak voor uzelf een kopie 

van het ingevulde schadeformulier en noteer de datum waarop u het schadeformulier heeft verzonden. 

 

! Bij Diefstal/inbraak, direct een politierapport laten opmaken. Deze met het schadeformulier meezenden. 

 

! Als u de schade te laat meldt, is het mogelijk dat die niet meer (goed) kan worden vastgesteld. Het kan er zelfs 

toe leiden dat u geen recht meer heeft op een vergoeding van de schade. 

 

5. U moet aangeven of u elders tegen ( een gedeelte van ) deze schade bent verzekerd. Dat kan zich bijvoorbeeld 

voordoen bij het doen van een beroep op een reisverzekering. Dan kunnen er zaken zijn die onder de dekking van een 

ziektekosten of een kostbaarhedenverzekering vallen. Bij een beroep op een inboedelverzekering kan het bijvoorbeeld zo 

zijn dat voor een gedeelte van de inboedel een kostbaarhedenverzekering is afgesloten. 

6. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

 

Expertise 

 

Een expert wordt pas ingeschakeld als de omvang/oorzaak van de schade bekend is doormiddel van een schadebegroting 

(bijvoorbeeld offerte van een reparateur of opsomming van eventueel gestolen/beschadigde goederen + aankoopbedrag 

en ouderdom).. Na ontvangst van het schadeformulier en de schadebegroting zal beoordeeld worden of er een expert 

moet worden ingeschakeld. Deze expert neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken! Vergeet niet uw 

telefoonnummer te vermelden waar u overdag te bereiken bent. 

 

! U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen, ook al vult een 

ander het formulier voor u in. U verklaart met de ondertekening van het formulier dat het 

formulier naar beste weten, juist en naar waarheid is ingevuld. 

 

Heeft u nog vragen over dit formulier of eventueel over de voortgang van uw schade, dan kunt u 

gerust contact opnemen met onze schadeafdeling. 

 


