
 Polisnummer    

 Schadenummer 

 Schadedatum (dd-mm-jjjj)               

 Verzekeringnemer    
 
1 Naam van verzekerde  
           
 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon
 
 E-mail adres

 Bank-/IBANrekeningnummer

 Is deze schade reeds bij Delta Lloyd gemeld       Ja     Nee

2 Vragen in verband met BTW 

 Bent u ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep   Ja     Nee

 Zo ja, wat is dan de aard van uw bedrijf/beroep

	 Heeft	u	mbt	deze	schade	recht	op	aftrek	van		 	 	   Ja     Nee 
	 voorbelasting	

 Zo nee, waarom niet

 Verzekerd object    
 
3 Met welk voertuig/werktuig is de schade ontstaan       
   
 

 Chassisnummer             
 
 Bouwjaar               
 
 Door wie werd het voertuig/werktuig bediend

	 Wat	is	diens	leeftijd	 	 	 	 	 	 	 	 	

 Is deze bij u in vaste dienst         Ja     Nee

 Zo nee, in welke hoedanigheid dan

	 Datum	afgifte	rijbewijs	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
   
	 Was	het	object	tijdens	het	voorval	verhuurd	 	 	   Ja     Nee 

 Naam van de huurder

 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon
   
	 Verrichtte	u	de	werkzaamheden	als	 	 	 	   Onderaannemer    Hoofdaannemer
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Schade-aangifte
Werkmaterieelverzekering 

T 
08

.1
.0

4-
08

14



	 Voor	wie	was	u	werkzaam	tijdens	het	voorval	(naam)

 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon

4 Voor welk doel werd het object gebruikt toen de 
 schade plaats vond 

 Wat voor soort graafwerkzaamheden werden er verricht

 Schadevoorval    
 
5 Waar vond de schade plaats

 Gemeente

 Straat

	 Juiste	locatie		

6   Nadere bijzonderheden       Uw bestuurder    Tegenpartij

 Met welke snelheid werd er gereden

 Werd er goed rechts gehouden       Ja    Nee   Ja    Nee

 Hoe was het uitzicht ter plaatse

 Was er sprake van een voorrangsweg      Ja    Nee   Ja    Nee

 Was er sprake van een onverharde weg      Ja    Nee   Ja    Nee

 Was er sprake van drankgebruik       Ja    Nee   Ja    Nee

7 Nauwkeurige omschrijving van het voorval

8	 Deze	ruimte	gebruiken	voor	een	situatieschets	
	 als	toelichting	op	bovenstaande	omschrijving

 (Wilt u de breedte van de wegen aangeven)
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9 Welke personen waren getuige van het voorval

 (Namen en adressen)

10	 Welke	politie-instantie	maakte	proces-verbaal	op	
 
 In welke plaats

 Wie wordt daarin als verdachte aangegeven

11 Wie is naar uw mening schuldig

 Naam

 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon      

 Kenteken:

 Waarom

 Bij welke maatschappij is deze verzekerd

 Tegen welk risico          All Risks     WA

 Schade aan eigen voertuig/werktuig

12 Waaruit bestaat de schade 

 Op hoeveel wordt de schade begroot   

13 Naar welke reparateur gaat het voertuig/werktuig 

 Naam

 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon

 Wanneer is het voertuig/werktuig daar
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 Schade aan derden

14 Is persoonlijk letsel aan derden toegebracht      Ja    Nee

 Zo ja, welk letsel

	 Wie	is	de	getroffene	(naam)

 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon

 Is de gekwetste in een ziekenhuis opgenomen    Ja    Nee

 Zo ja, welk ziekenhuis

15 Is materiële schade aan derden toegebracht      Ja    Nee

 Zo ja, waaruit bestaat die beschadiging

 Wie is de eigenaar (Naam)

 Adres

 Postcode en plaatsnaam

 Telefoon                

 Kenteken:

 Is deze verzekerd          Ja    Nee

 Zo ja, bij welke maatschappij

 Tegen welk risico           All Risks    WA

 Schade aan ondergrondse zaken

16 Had verzekerde de beschikking over de Klic tekening   Ja    Nee
 
 Zo ja, nummer Klicmelding

 Zo nee, wat is hiervan de reden

 Lag de kabel/leiding volgens de Klicmelding     Ja    Nee

	 Zo	nee,	wat	was	de	afwijking	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 											meter/centimeter
 (in dit geval graag een kopie van de tekening meesturen.
 Wilt u daarop de plaats van de schade aangeven?)
 
 Zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om schade te    Ja    Nee
 voorkomen 

 Zo ja, welke

 Zo nee, waarom niet

 Werden er proefsleuven gemaakt      Ja    Nee
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17 Bent u volgens de overeenkomst met uw opdracht-   Ja    Nee
 gever(s) aansprakelijk voor schaden toegebracht aan 
 ondergrondse eigendommen  
    

 Slotvragen

18 Is reeds een verzoek tot schadeloosstelling ingediend    Ja    Nee

 Zo ja, door wie

 En tot welk bedrag      

19 Komt het bedrag van de vordering met de schade    Ja    Nee 
 overeen   
 Zo nee, voor welk bedrag acht u de vordering    
 gerechtvaardigd 

20 Acht u zichzelf of uw bestuurder schuldig       Ja    Nee 

 Zo ja, waarom

21 Welke verdere bijzonderheden, op de schade 
 betrekking hebbende, kunt u melden

Plaats           Handtekening verzekeringnemer/verzekerde

Datum

Verzekeringsadviseur 

Naam

Code nummer

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoon

Ondertekening

 De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te over-
leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de 
cliëntenregistratie	gevoerd	door	de	maatschappij	waarbij	u	
verzekerd	bent,	of	die	u	aansprakelijk	acht.	Deze	registratie	
is	aangemeld	bij	de	Registratiekamer.	Een	afschrift	van	het	
aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij deze maatschappij.
 De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt in het 
Centraal	Informatie	Systeem	van	de	in	Nederland	werkzame	
verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze regis-
tratie	bij	de	Registratiekamer	is	gedaan	op	23.04.1990.	 
Een	afschrift	van	het	formulier	van	aanmelding	ligt	voor	een	
ieder	ter	inzage	bij	Stichting	CIS,	Westblaak	108,	 
3012	KM	Rotterdam.	
 

 
 Ondergetekende verklaart
	 – 	vorenstaande	vragen	en	opgaven	naar	beste	weten,	

juist	en	overeenkomstig	de	waarheid	te	hebben	
beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met 
betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;

	 – 	dit	schade-aangifte	formulier,	en	de	eventueel	nog	
nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij 
te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de 
omvang van de schade en het recht op uitkering;

	 – 	van	de	inhoud	van	dit	formulier	kennis	te	hebben	
genomen.
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