
 
 
 

Schadeaangifteformulier brand-, technische verzekeringen 
 
Toelichting: 
Denkt u ook aan de ondertekening van het formulier. 
 
Na invulling kunt u het schadeaangifteformulier in een portvrije envelop zenden naar: 
Centraal Beheer Achmea 
Afdeling VVE 
Antwoordnummer 268 
7300 VB  Apeldoorn 
 

1 polisgegevens 

 

Polisnummer  

contractantnummer  

 

2 verzekeringnemer 

 

naam bedrijf of instelling  

Contactpersoon  

straatnaam en huisnummer  

postcode en plaatsnaam  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Rekeningnummer  

is er recht op aftrek btw   nee       ja 

 

3 schadegegevens 

 

a. is de schade al gemeld   nee       ja      zo ja, 

Wanneer  

aan wie  

  

b. bent u elders tegen deze schade verzekerd   nee       ja      zo ja, 

naam maatschappij  

telefoonnummer  

verzekerd bedrag EUR 

polisnummer  

  

c. schadedatum en tijdstip                 uur 

straatnaam en huisnummer schade  

plaats schade  

oorzaak van de schade  

korte omschrijving van de toedracht (indien nodig 
situatieschets en verdere toelichting op een bijlage) 

 
 
 
 
 
 
 

is er sprake is van een strafbaar feit    nee       ja      zo ja, kopie van het proces-  
                          verbaal meezenden 

d. gegevens beschadigde/vermiste voorwerpen  

(eventueel op bijlage vermelden)  

  

e. is herstel mogelijk   nee       ja      zo ja, 

geschat bedrag EUR 

door wie is dit bedrag geschat  

  

gaat u tot herstel of herinvestering over   nee       ja      zo ja, 

Wanneer  

  

f. weet u wie de schade heeft veroorzaakt   nee       ja      zo ja, 

Naam  



 
 
 

straatnaam en huisnummer veroorzaker  

woonplaats veroorzaker  

is er een relatie tussen u en de veroorzaker   nee       ja      zo ja, 

Welke  

zijn er mede-schuldigen   nee       ja      zo ja, 

kan de schade naar uw mening verhaald worden op 
een derde 

  nee       ja      zo ja, 

Wie  

Waarom  

 

4 aansprakelijkheid onder de bouwverzekering 
   s.v.p. schriftelijke aansprakelijkstelling(en)  
   meesturen 

 

naam claimant  

straatnaam en huisnummer benadeelde  

plaatsnaam benadeelde  

telefoonnummer benadeelde  

schaderaming EUR 

 

5 verklaring 

 

naam/functie verzekerde  

plaats   

datum  

handtekening  
 

 

bijlagen:  situatieschets 

(s.v.p. voorzien van het schadekenmerk  kopie proces verbaal 

en meerdere stukken aan elkaar bevestigen)  originele reparatienota(‘s) conform onze brief 

  foto(‘s) 

  aanrijdingformulier s.v.p. toevoegen indien er  
   sprake is van een aanrijding tegen uw eigendom 

  anders namelijk ………………………………… 

 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze 
gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van 
een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. 
Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. 
Als u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Centraal 
Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn, t.a.v. afd. CRA. 
 
Verzekerde verklaart dat de hierboven gedane opgave en in verband hiermee verstrekte inlichtingen naar 
waarheid zijn gedaan. Verzekerde verklaart bovendien dat hij/zij zich ervan bewust is dat in dit verband 
verstrekte informatie de verzekeringsmaatschappij ertoe kan bewegen de geclaimde schade te vergoeden. 
De schademelding wordt niet in behandeling genomen indien het schadebedrag lager is dan het eigen 
risico.

 


