SCHADE-AANGIFTE
Werkmaterieelverzekering

Delta Lloyd Schadeverzekering NV
Amsterdam

Schademelding op polisnummer
Schadenummer

(indien reeds bekend)

GEGEVENS ASSURANTIEADVISEUR
Naam en rekening courant nummer

RC nr:

E-mail adres
Referentie
GEGEVENS VERZEKERINGNEMER
Polis staat op naam van
Gevestigd te
Telefoonnummer
Bank-/gironummer
ALGEMENE SCHADEGEGEVENS
Schadedatum
Schadelocatie (land en exacte locatie)

binnen Nederland:

buiten Nederland:

Welk verzekerde object is betrokken
(soort, merk en type)

Kenteken of, indien niet van toepassing, chassisnummer
DE SCHADEGEBEURTENIS / SCHADEGEVOLGEN
Wat is er gebeurd/Hoe is de schade ontstaan
Voor een meer uitgebreide omschrijving kunt u gebruik
maken van de ruimte aan het eind van dit formulier

TE 08.1.04-0308

De melding heeft betrekking op
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Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

brand / ontploffing
diefstal / vandalisme
schadeveroorzaking op de werk- of bedrijfslocatie
ongeval bij verkeersdeelneming
anders, namelijk:

schade aan het verzekerde object
materiële schade aan andere zaken van verzekerde
schade aan ondergrondse zaken
andere materiële schade aan zaken van derden
letselschade bij anderen dan de bestuurder/machinist
letsel bij de bestuurder/machinist
anders, namelijk:

www.deltalloyd.nl

Graag een beknopte omschrijving van de aard
van de (materiële) schade

Bij schade aan het verzekerde object:
– wat is de geschatte schadeomvang
–

maximaal € 1500

meer dan € 1500

maximaal € 750

meer dan € 750

waar bevindt het object zich op dit moment
(dit in verband met eventuele expertise)

Bij schade aan andere zaken van verzekerde:
– wat is de geschatte schadeomvang
Bij schade aan zaken van derden:
– wie zijn de gedupeerden
(graag naam, adres en telefoonnummer)

Bij letselschade van de bestuurder/machinist:
– naam en voorletters
–

postcode en plaatsnaam

–

telefoonnummer

–

aard letsel

licht gewond
zwaar gewond
overleden

Bij letselschade van anderen:
– wie zijn de gedupeerden
(graag naam, adres en telefoonnummer)

–

wat is de aard van het letsel

EXTRA VRAGEN BIJ SCHADE AAN ONDERGRONDSE ZAKEN
Waren er tekeningen beschikbaar m.b.t. de aanwezigheid en ligging van eventuele kabels en leidingen

ja *

nee

ja *

nee

nee

ja, namelijk:

Zijn de werkzaamheden uitgevoerd op uitdrukkelijke aanwijzingen van een andere betrokken partij.
Zo ja, welke partij

ja

nee

Kan verzekeringnemer zich ten opzichte van een of
meer betrokken partijen beroepen op aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden.
Zo ja, ten opzichte van welke partij(en);
kopie voorwaarden graag meesturen

ja

nee

* indien verkregen via een KLIC melding, graag
opgave van het nummer daarvan

Was de ligging van de kabels/leidingen afwijkend van
de locatie op de tekeningen.
* graag toelichten

Zijn er maatregelen genomen om de exacte
ligging van de kabels/leidingen te bepalen
(bijvoorbeeld via proefgaten / proefsleuven)
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BIJZONDERHEDEN (altijd invullen)
Was de bestuurder / machinist bevoegd én gemachtigd
om het werkmaterieel te besturen/bedienen

ja

nee *

niet van toepassing

Was het werkmaterieel op het moment van de schadegebeurtenis ter beschikking gesteld aan een ander
(bedrijf) zonder werknemer van u als bestuurder/machinist

ja

nee

niet van toepassing

Is verzekeringnemer naar aanleiding van de schadegebeurtenis aansprakelijk gesteld
Zo ja, door wie/ welke betrokken partij

ja

nee

niet van toepassing

Is aangifte gedaan bij de politie

ja, bij bureau:

* Graag toelichten

nee
Is een politierapport en/of proces verbaal opgemaakt

niet van toepassing

ja, door bureau:

Is de schadegebeurtenis ook gemeld op (een) andere
verzekering(en) ten name van de verzekeringnemer
en/of de verzekerde. Zo ja, op welke soort verzekering
en bij welke verzekeraar

nee

niet van toepassing

ja

nee

Ruimte voor een (meer) uitgebreide omschrijving
van de gebeurtenis en/of nadere bijzonderheden

SLOTVERKLARING
Ondergetekende verklaart dat:
– de verstrekte opgaven naar beste weten, juist
en overeenkomstig de waarheid zijn gedaan;
– geen bijzonderheden met betrekking tot de
schadegebeurtenis achterwege zijn gelaten;

–

naderhand verkregen (en/of door de maatschappij
gevraagde) aanvullende of van de oorspronkelijke
opgaven afwijkende informatie direct aan de maatschappij zal worden doorgeven.

ONDERTEKENING
Naam verzekeringnemer

PLAATS

DATUM

HANDTEKENING

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
De via dit formulier verstrekte en eventueel nader te
verstrekken persoonsgegevens kunnen worden
opgenomen in de cliëntenregistratie van de maatschappij.
Deze registratie is aangemeld bij de Registratiekamer.
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in

het Centrale Informatie systeem van de in Nederland
werkzame verzekeringsmaatschappijen. Dit systeem is
eigendom van Stichting CIS, gevestigd te Zeist.
Raadpleeg voor meer informatie over deze stichting de
website www.stichtingcis.nl .
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