
S C H A D E A A N G I F T E F O R M U L I E R

42238/0700

Dit formulier kunt u gebruiken voor het melden van een schade die niet met een verkeerssituatie van doen heeft. Voor
verkeersschades kunt u volstaan met het opsturen van een kopie van het ingevuld Europees schadeaangifteformulier.

Polisnummer:

Assurantieadviseur:

U hoeft de onderstaande gegevens alleen in te vullen voor zover ze van toepassing zijn. 

GEGEVENS VERZEKERDE

Naam en voorletter (van contactpersoon):   M/V*

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer overdag:

Telefoonnummer ’s avonds:

Faxnummer:

(Post)Bankrekeningnummer:

Alleen invullen bij een bedrijf:

Kunt u de BTW verrekenen? Ja/Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Het is van belang dat we zo gedetailleerd mogelijk op de hoogte zijn van de gebeurtenissen. Alleen dan kunnen
we u optimaal van dienst zijn. Daarom vragen we u op de achterkant van dit formulier de gebeurtenis zo uitge-
breid mogelijk te beschrijven. Het volgende is hierbij van belang:
- vermeld alle feiten en gegevens die voor de behandeling van belang zouden kunnen zijn;
- stuur kopieën mee van alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenis.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

WAT TE DOEN BIJ SCHADE EN /OF EEN JURIDISCH GESCHIL?

- Meld de zaak aan bij uw assurantieadviseur.
- U kunt ook telefonisch contact met ARAG opnemen. Vooral wanneer het om een spoedeisende zaak gaat, is

dit gewenst. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:30 uur bereikbaar op telefoonnummer
(033) 43 42 342.

- Een verzekerde dient niet rechtstreeks naar een advocaat te gaan. Dan vervalt namelijk de aanspraak op
rechtsbijstand op grond van de polis.

In te vullen door assurantieadviseur:

Contactpersoon:

Datum ontvangst melding:

R E C H T S B I J S T A N D



TOELICHTING

Van recht verzekerd

Door bemiddeling van: 


