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Aangifteformulier schade

Aansprakelijkheid

Let op:
• Controleer of alle vragen die van toepassing zijn zo volledig mogelijk zijn ingevuld.
• Stuur verklaringen, originele nota’s (bewaar een kopie voor uzelf) en andere bewijsstukken altijd direct mee.
• Het is raadzaam dat u bij een beroep op deze verzekering de benadeelde niet schadeloos stelt zonder dat u hierover vooraf met

W.A. Hienfeld B.V. heeft overlegd. U kunt uw rechten op schadevergoeding namelijk verliezen.

Soortverzekering

□ Aansprakelijkheid Particulier  □ Aansprakelijkheid Bedrijven 

Polisnummer:

Gegevens verzekeringnemer
Naam □  Man  □  Vrouw 

Straat / huisnummer Geboortedatum

Postcode / plaats / land E-mail

Telefoonnummer  Is er recht op aftrek BTW    □  Nee  □  Ja 

1. Schade
Is de schade al gemeld? □  Nee  □  Ja, aan 

Heeft u de schade al vergoed? □  Nee  □  Ja, aan  

Schadedatum Tijdstip

Adres / plaats van de schade

Oorzaak van de schade

Omschrijving van de toedracht (zo nodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)

(Bij een verkeersschade graag een kopie van het Europees schadeformulier meesturen).

Acht u zich aansprakelijk voor de schade? □  Nee  □  Ja 

Waarom (wel / niet)?

2. Schade aan een derde (aansprakelijkheid)
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld □  Particulier   □  Bedrijfsmatig 

Welke schade werd toegebracht? □  Persoonlijk letsel   □  Materiële schade 

Wie is de benadeelde?

Naam Geboortedatum

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

In welke relatie staat deze tot u? (familie, dienstverband en dergelijke)

Geef een korte omschrijving van de aard van het letsel en/of materiële schade:

Waar bevindt zich de getroffene?

Is benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd? □  Nee  □  Ja, bij maatschappij  

polisnummer

Bijlagen:   □  Reparatiebegroting  □  Reparatie nota     
 □  Bewijs van aangifte   □  Aansprakelijk stelling 

3. Schadeoorzaak
Door wie werd de schade veroorzaakt?

Naam Geboortedatum

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

In welke relatie staat deze tot u? (familie, dienstverband en dergelijke)

Zijn er medeschuldigen? □  Nee  □  Ja, te weten 

Naam Geboortedatum

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

Waarmee werd de schade veroorzaakt?

Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?
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4. Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen (indien van toepassing)
Merk, type, naam | Nummer / kenteken | Bouwjaar | Aankoopdatum | Aankoopbedrag | Schatting schade

| | | | | €

| | | | | €

| | | | | €

| | | | | €

Glas |  x             cm. | |   □  Enkel   |   □  Dubbel   | € 

Is de schade herstelbaar? □  Nee  □  Ja, voor €

Wie voert de reparatie uit?

Naam

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

Waar kan de schade worden opgenomen?

Op welke datum?

Is de reparatie reeds uitgevoerd? □  Nee  □  Ja, voor € (graag originele nota’s bijvoegen)

5. (Plezier)vaartuigen (indien van toepassing)
Varend □  Onder zeil □  Op de motor □  Anders, t.w. 

Was het vaartuig □  Verhuurd □  Gemeerd □  Deelnemend aan wedstrijd 

6. Aangifte
Is er aangifte gedaan? □  Nee  □  Ja, bij politie, verbalisant / adres: 

(graag de verklaring van aangifte bijvoegen).

7. Getuigen
Zijn er getuigen? □  Nee  □  Ja, te weten 

Naam

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

Naam

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

8. Verhaal
Is de schade te verhalen op een ander □  Nee  □  Ja, te weten 

Naam

Straat / huisnummer Telefoon

Postcode / plaats E-mail

Waarom meent u dat?

Heeft deze een aansprakelijkheidsverzekering? □  Nee  □  Ja, naam maatschappij  

polisnummer

Privacy, (sanctie)wet- en regelgeving
Assuradeuren verwerken persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevens-bescherming
en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming en houden zich ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen. Deze gedragscode kan worden opgevraagd via http://www.verzekeraars.nl.

Assuradeuren zijn verwerkingsverantwoordelijke.

De bij de schademelding verstrekte persoonsgegevens worden door assuradeuren verwerkt met als doel:

a. het uitvoeren van overeenkomsten en in dat kader het afhandelen van uw schade of claim;

b. het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

c. het uitvoeren van statistische en wetenschappelijke analyses;

d. het uitvoeren van fraudecontroles en naleving van (sanctie)wet- en regelgeving door middel van de FISH-databank en de Compliancy Check;

e. het (mede voor andere verzekeraars) inzichtelijk maken van alle (neutrale) schademeldingen door middel van de CIS-databank
(www.stichtingcis.nl).

Om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zijn assuradeuren aangesloten bij de Stichting Centraal Informatie Systeem in Den Haag. De
Stichting heeft tot doel het verzamelen en bewaren van verzekeringsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde agenten om
fraude en criminaliteit tegen te gaan. Om dit doel te bereiken, kunnen aangesloten partijen ook onderling gegevens uitwisselen.
Als u een schade meldt, leggen wij de gegevens van deze schade en uw persoonsgegevens altijd vast bij de Stichting CIS. Het maakt daarbij niet
uit of de schade door uw schuld is ontstaan. Beëindigen wij uw verzekering als u hebt gefraudeerd of als u uw contractuele verplichtingen niet bent
nagekomen, bijvoorbeeld uw premie niet betaald hebt? Dan kunnen wij dit samen met uw persoonsgegevens ook vastleggen bij de Stichting CIS.
Als we dat doen, informeren wij u hierover. Op deze manier willen we risico’s beheersbaar houden en fraude tegengaan. Meer informatie en het
privacyreglement van de Stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.

Assuradeuren kunnen gegevens over uw gezondheid of uw strafrechtelijke verleden verwerken. In dat geval zullen assuradeuren zich houden aan
de toepasselijke regels.

Assuradeuren kunnen soms andere partijen inschakelen om diensten te laten uitvoeren die te maken hebben met het uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst en in dat kader het afhandelen van uw schade of claim. Meer informatie over welke derde partijen uw persoonsgegevens
kunnen ontvangen, vindt u in ons privacy statement via: www.hienfeld.nl

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien, laten aanpassen of mogelijk laten verwijderen. Meer informatie over de
persoonsgegevens die wij van u verwerken, de doeleinden, de toepasselijke bewaartermijnen alsook over uw rechten kunt u vinden op
www.hienfeld.nl in het privacy statement. Daar vindt u tevens meer informatie over de Functionaris Gegevensbescherming van Assuradeuren.
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Ondertekening
U verklaart, als ondergetekende, dat de gegeven antwoorden volledig en juist zijn.

Plaats

Datum

Digitale ondertekening - door aankruisen  □ of handtekening (na afdrukken) 
- door certificaat

Verzending
Na invulling en ondertekening van dit aangifteformulier, graag opsturen naar W.A. Hienfeld B.V. t.a.v. afdeling schade, Postbus 75133, 1070 AC

Amsterdam of (inscannen en) e-mailen naar schade@hienfeld.nl.
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