SCHADE AANGIFTE

Arcadialaan 36a
1813 KN Alkmaar
Postbus 1015
1810 KA Alkmaar

Vrijwilligers

T 072 541 41 51
F 072 540 82 66
home@raetsheren.nl
www.raetsheren.nl

Belangrijk
Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door verzekerde en leidinggevende / teamleider.
U kunt dit formulier volledig ingevuld per post naar Raetsheren van Orden bv sturen, Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar.
Of per e-mail naar schade@raetsheren.nl.
1.

Relatienummer

2.

Polisnummer

3.

Referentienummer relatie
(indien van toepassing)

4.

Schadenummer
(in te vullen door
schadebehandelaar)

Gegevens verzekeringnemer
5.

Bedrijf (indien van toepassing)

6.

Achternaam en voorletter(s)

7.

Adres

8.

Postcode en plaats

9.

Telefoonnummer

10.

E-mailadres

☐m ☐v

Benadeelde
11.

Gegevens benadeelde

Let op: U kunt de schade bij ons melden indien deze niet gedekt is op een andere
schadeverzekering
Organisatie
Naam vrijwilliger
Privé adres vrijwilliger
Privé telefoonnummer vrijwilliger
Privé IBAN (bankrekening) vrijwilliger

12.

Is de benadeelde zelf tegen
deze schade verzekerd

☐ Ja

☐ Nee

Maatschappij
Polisnummer
13.

Is de schade daar gemeld

☐ Ja

☐ Nee
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Gegevens schade
14.

Omschrijving van de
gebeurtenis/schade of
eventueel opgelopen letsel

15.

Schadedatum
DD/MM/JJJJ

16.

Schadebedrag

17.

Indien bekend

€

Door wie is de schade
veroorzaakt

Naam
Adres
Geboortedatum
DD/MM/JJJJ
Relatie tot u

18.

Zijn er medeschuldigen

☐ Ja

☐ Nee

Naam
Adres
Geboortedatum
Relatie tot u
19.

Verzekeringsvorm
Indien bekend

☐ Ongevallen verzekering voor vrijwilligers
☐ Persoonlijke eigendommenverzekering
☐ Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
☐ Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersoon
☐ Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
☐ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
☐ Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers
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Ondertekening
20.

Ik verklaar

☐ Ja, ik verklaar het onderstaande:
–

Vorenstaande 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 schadeaangifteformulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan Raetsheren
van Orden B.V. te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het
recht tot uitkering.

–

Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het
privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing.
21.

Naam

22.

Datum

23.

Plaats
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