
Voor al uw verzekeringen; voor alle zekerheid

Fax

Handleiding schademeldingen

Voor een snelle afwikkeling van uw schade is het van belang dat alle stukken die op de schade betrek-
king hebben, zo snel mogelijk in ons bezit komen.
Wij denken hierbij aan :
•  Het volledig ingevulde en ondertekende schade- aangifteformulier; 
vergeet u bij een autoschade niet de achterzijde volledig in te vullen.
NB :Het vermelden van getuigen is belangrijk.

•  Als u brieven ontvangt die betrekking hebben op het schadegeval dient u deze aan ons te overleggen. 
(Bijvoorbeeld : aansprakelijkheidsstelling, eis tot schadevergoeding enz. )
•  Duidelijke toedrachtsomschrijving, eventueel voorzien van een situatieschets;
•  Een proces verbaal ( bij verlies, vermissing, diefstal of ander strafbaar feit);
•  O�erte(s) / schadebegroting;
•  Aankoopnota(s)
Bij diefstal of vermissing dient u een verklaring van de politie / bevoegde autoriteit bij te sluiten.

Een schade moet aannemelijk gemaakt worden. 
Gegevens die daarbij van belang zijn kunnen onder andere zijn :
•  Aankoopnota(s);
•  Garantiebewijzen;
•  Foto(s); 
•  Bank of giro-afschriften van de gekochte goederen.
Kunt u de ouderdom en/of de oorspronkelijke aankoopprijs van de beschadigde of vermiste voorwerpen 
aantonen aan de hand van aankoopnota’s of bankafschriften; svp meezenden.

Graag attenderen wij u op het volgende :
•  Zonder overleg mag u geen beschadigde goederen vernietigen of laten repareren
•  Wanneer u voor een schade aansprakelijk wordt gesteld, is het niet geoorloofd zonder toestemming 
enige schuld of aansprakelijkheid te erkennen, of een schade aan een tegenpartij op voorhand te 
vergoeden. Doet u dit toch dan kunt u het recht op schadevergoeding verliezen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent de invulling van het schadeformulier of wilt u andere 
informatie met betrekking tot deze schade, neemt u dan contact met ons op (tel: 0168- 323979) of mail 
naar: info@timmersassurantiekantoor.nl

NB: Opzettelijk onjuist verstrekte gegevens doen elk recht op een uitkering vervallen.

Met vriendelijke groet,

Anne-Els Timmers
Assurantiekantoor Timmers

info@timmersassurantiekantoor.nl


