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Schade aangifteformulier 

GEGEVENS MELDER  

 

Melder    

Huurder  Woningcorporatie  

Anders: 

 

Verzekeringnemer 

Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

Bankrekeningnummer  

Polisnummer  

 

GEGEVENS SCHADE  

 

Schadedatum  

Schade-adres  

Geschat schadebedrag € 

Wonion helpt u graag. Neem daarom gerust eerst contact op met ons. 

Schade-oorzaak  

Brand  Ga verder met vraag 1 

Water  Ga verder met vraag 2 

Glas 

 

 Ga verder met vraag 3 
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Inbraak/diefstal  Ga verder met vraag 4 

Aanrijding  Ga verder met vraag 5 

Overige oorzaken  Ga verder met vraag 6 

 

Vraag 1 Brand  ja nee 

Is er sprake van brandstichting?   

• Zo ja, stuur het proces-verbaal (politie) mee. 

• Vul een uitgebreide toedrachtomschrijving bij ‘Toedracht’ (pagina 3) in. 

 

Vraag 2 Water  ja nee 

Is de oorzaak verholpen – weggenomen?   

Is er gevolgschade?   

Is de schade inmiddels hersteld?   

• Vul een uitgebreide toedrachtomschrijving bij ‘Toedracht’ (pagina 3) in. 

 

Vraag 3 Glas  ja nee 

Is er sprake van vandalisme?   

Is er sprake van inbraak - diefstal?   

• Zo ja, beantwoord ook vraag 4. 

• Vul een uitgebreide toedrachtomschrijving bij ‘Toedracht’ (pagina 3) in. 

 

Vraag 4 Inbraak - diefstal  ja nee 

Heeft u aangifte gedaan bij de politie?   

• Zo ja, stuur het proces-verbaal (politie) mee. 

Zijn er getuigen?   

• Zo ja, stuur een getuigenverklaring mee. 

Zijn er sporen van braak (binnen en/of buiten)?   

• Vul een uitgebreide toedrachtomschrijving bij ‘Toedracht’ (pagina 3) in. 
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Vraag 5 Aanrijding  ja nee 

Zijn de gegevens van de tegenpartij bekend?   

• Zo ja, stuur deze gegevens mee. 

Indien de dader bekend is, is er aangifte gedaan?   

• Zo ja, stuur het proces-verbaal (politie) mee. 

Zijn er getuigen?   

• Zo ja, stuur een getuigenverklaring mee. 

Is de politie erbij betrokken?   

• Zo ja, stuur het proces-verbaal (politie) mee. 

• Vul een uitgebreide toedrachtomschrijving bij ‘Toedracht’ (pagina 2) in. 

 

Vraag 6 Overige oorzaken 

•  

•  

•  

 

TOEDRACHT, uitgebreide toedrachtomschrijving 
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EIGEN VERZEKERING, in te vullen door huurder ja nee 

Heeft u voor deze schade een eigen (inboedel) verzekering?   

Verzekeraar:   

Polisnummer:  

Heeft u deze schade al bij uw verzekering gemeld?   

• Indien nee, dan kopie van afwijzing bijsluiten. 

 

SCHADEDOCUMENTEN, wilt u de volgende documenten insturen? 

• Schadeaangifteformulier 

• Proces-verbaal (politie) 

• Getuigenverklaring 

• Foto`s 

• Herstelnota`s 

Plaats, datum:  

Naam ondertekenaar:  

Functie ondertekenaar:  

Handtekening: 
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