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 Zicht B.V.  
 Postbus 80 
 1800 AB  Alkmaar 
 

Schadeaangifteformulier  
(door de tuineigenaar in te vullen) 

 
Polisnummer A000CN4387 Schadedatum  
Schadenummer  Datum melding  
    
Naam tuingroep Blijdorp Tuinnummer ________________ 
Plaats Rotterdam   
    
Naam tuineigenaar _______________________________   
Adres _______________________________   
Postcode en plaats _______________________________   
Telefoon _______________________________ Beroep ________________ 
Bank- of 
gironummer 

 
_______________________________ 

 
  

 
Gegevens huisje 
Merk ________________________________ Herbouwwaarde € ______________ 
 Lengte ______________ Breedte ____________ Hoogte ______________ 
 
Gegevens schuur 
Merk _______________________________ Herbouwwaarde € ______________ 
 Lengte ______________ Breedte ____________ Hoogte ______________ 
 
Gegevens kas 
Merk _______________________________ Herbouwwaarde € ______________ 
 Lengte ______________ Breedte ____________ Hoogte ______________ 
 
 
Oorzaak van de 
schade [] brand [] storm [] inbraak  

 [] anders nl : ______________________________________________________ 
Omschrijving van 
de toedracht 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen 
 

Is er aangifte bij 
de politie gedaan 

[] nee  [] ja, graag origineel bewijs van aangifte meezenden 

     
Door wie werd de 
schade 
veroorzaakt? 

________________________________ 
________________________________ 

Is de schade 
verhaalbaar op de 
veroorzaker? [] nee         [] ja 

     
Bent u elders tegen 
deze schade 
verzekerd? 

[] nee 
         

[] ja 
 

Verzekeraar en 
polisnummer 

________________________________ 
________________________________ 

     
Zijn bepaalde 
voorwerpen apart 
verzekerd? 
(sieraden, 
postzegels e.d.) 

[] nee         
 
 

[] ja 
 
 

Verzekeraar en 
polisnummer 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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Welke goederen werden beschadigd? 
Omschrijving/merk en type 

Aankoop- 
datum 

Aankoop- 
bedrag 

Is reparatie  
mogelijk? 

_______________________________ ________________ € ______________ [] nee         [] ja 
_______________________________ ________________ € ______________ [] nee         [] ja 
_______________________________ ________________ € ______________ [] nee         [] ja 
_______________________________ ________________ € ______________ [] nee         [] ja 
_______________________________ ________________ € ______________ [] nee         [] ja 
 
Kan de schade hersteld worden? 
 [] nee  [] ja 

Voor welk bedrag? € _____________ 

Wie voert de reparatie uit? 
 

___________________________________________________ 

Is de reparatie reeds uitgevoerd? [] nee [] ja Voor welk bedrag? € _____________ 
 
Indien aanwezig graag de aankoopnota’s meezenden. Als de schade al is hersteld graag de 
gespecificeerde reparatienota bijvoegen. 
 
 
Alleen invullen bij glasschade 
 
Welke ruit is gebroken? 
 

___________________________________________________ 

Soort glas [] enkel glas [] dubbelglas [] draadglas 
[] sierglas [] glas in lood [] _____________ 

 
 
De maatschappij is niet tot een schadevergoeding gehouden indien verzekerde een verkeerde voorstelling 
van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een ingediende vordering. 
 
Ondergetekende verklaart,  

- 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 de 
maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het 
recht op de uitkering; 

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

Datum: Handtekening 
 

_______________ _____________ ___________________________________________________ 
 
 
 
 
Gezien bestuur: 
 
 

Datum: Handtekening bestuur 
 

[] ja [] nee _____________ ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Alleen volledig ingevulde schadeaangifteformulieren kunnen in behandeling worden genomen.  
Wij verzoeken u dit formulier binnen 7 dagen na de schadedatum ingevuld en ondertekend te 
retourneren aan: Zicht B.V.    

Postbus 80 
   1800 AB Alkmaar 
 


