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Schade-aangifte Vrijwilligersverzekering
Over u
Is er recht op aftrek BTW? 
Persoonsgegevens
Uw schade
Heeft u de schade al gemeld?
Aan wie?
Voorletters Tussenvoegsel(s) Achternaam
Geboortedatum
Straat|Huisnummer|Huisnummertoevoeging|PC|Woonplaats
Bent u tegen deze schade ergens anders verzekerd?
Heeft u bepaalde voorwerpen apart verzekerd?
(b.v. sieraden, kostbaar-heden, verzamelingen e.d.)
Waar en wanneer vond de schade plaats?
Wat is de oorzaak van de schade?*
*Wilt u een digitale situatieschets met dit formulier meesturen?
Eigen situatieschets bijvoegen
De makkelijkste manier om een kopie van uw nota toe te voegen is hiervan een scan te maken of een foto met uw digitale camera.
Door op het plaatje te klikken wordt uw windowsverkenner geopend en kunt u een nieuw plaatje selecteren. Met de - + buttons onder het plaatje kunt u uw plaatje vergroten of verkleinen.
 
Tip:
Maak met uw mobiele telefoon een foto (plaatje) van datgeen wat u wilt bijvoegen.  
Wat is beschadigd of vermist?
 
* Wilt u alstublieft aankoopnota's meesturen?
Chassis-
 en motor
nummer
 
Schatting
v.d. schade.
Aankoop
bedrag
Aankoop
datum
Bouw
jaar
Vul onderstaand de gegevens in van de getroffene(n)
Zijn er medeschuldigen?
Vul onderstaand de gegevens in van de medeschuldigen
Waaruit bestaat de aandoening of verwonding, die door dit ongeval is ontstaan?
*wilt u kopie nota('s) met dit formulier meesturen?
Kopie nota('s)  bijvoegen
De makkelijkste manier om een kopie van uw nota toe te voegen is hiervan een scan te maken of een foto met uw digitale camera.
Door op het plaatje te klikken wordt uw windowsverkenner geopend en kunt u een nieuw plaatje selecteren. Met de - + buttons onder het plaatje kunt u uw plaatje vergroten of verkleinen.
 
Tip:
Maak met uw mobiele telefoon een foto (plaatje) van datgeen wat u wilt bijvoegen.  
Is er volgens de arts/specialist blijvende invaliditeit te verwachten?
Zo ja, waaruit zou deze bestaan?
Is/zijn de getroffene(n) in een ziekenhuis opgenomen?
Leed de getroffene(n) aan een ziekte of een kwaal op het ogenblik van het ongeval?
Zo ja, aan welke ziekte of kwaal?
Bij welke verzekeringsmaatschappij heeft de getroffene(n) een zorgverzekering afgesloten? 
Is de schade herstelbaar?
Is de reparatie reeds uitgevoerd?
Wie voert de reparatie uit?
Waar en wanneer kunnen wij de schade opnemen?
Is de schade al gerepareerd?
* Wilt u alstublieft offertes / nota's meesturen?
*Wilt u digitale nota('s) met dit formulier meesturen?
Nota's bijvoegen
De makkelijkste manier om een kopie van uw nota toe te voegen is hiervan een scan te maken of een foto met uw digitale camera.
Door op dit plaatje te klikken wordt uw verkenner geopend en kunt u een nieuw plaatje selecteren. Met de - + buttons onder het plaatje  kunt u uw plaatje vergroten of verkleinen.
 
Tip:
Maak met uw mobiele telefoon een foto (plaatje) van datgeen wat u wilt bijvoegen.  
Wie veroorzaakte de schade?
Voorletters Tussenvoegsel(s) Achternaam
Geboortedatum
Straat|Huisnummer|Huisnummertoevoeging|PC|Woonplaats
Bijv. familie, dienstverband, etc.
Zijn er medeschuldigen?
Wie zijn de medeschuldige(n)?
Voorletters Tussenvoegsel(s) Achternaam
Geboortedatum
Straat|Huisnummer|Huisnummertoevoeging|PC|Woonplaats
Waarmee werd de schade veroorzaakt?
Waarmee was bovengnoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt?
Werd bij de politie aangifte gedaan?
Zijn er getuige(n)?
Wie waren getuige(n) van het gebeurde?
Voorletters Tussenvoegsel(s) Achternaam
Geboortedatum
Straat|Huisnummer|Huisnummertoevoeging|PC|Woonplaats
Schade aan anderen (aansprakelijkheid). Overleggen van ontvangen: brieven, nota, e.d. is absoluut 
noodzakelijk.
Welke schade werd toegebracht?
In welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?
Wie is/zijn de benadeelde(n) (naam, adres, woonplaats, geboortedatum)
Voorletters Tussenvoegsel(s) Achternaam
Geboortedatum
Straat|Huisnummer|Huisnummertoevoeging|PC|Woonplaats
Waar bevind(en)t de getroffene(n) zich?
Korte omschrijving van de aard van het letsel en/of materiële schade.
Is/zijn de benadeelde(n) zelf tegen deze schade verzekerd?
Werd de schade bij de eigen maatschappij gemeld?
Ondergetekenden
 
Naar waarheid ingevuld,
Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van Aegon. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008358. Meeùs Assurantiën BV is statutair gevestigd in Amersfoort en bij de KvK geregistreerd onder nummer 20009028. Postadres: Postbus 3234,4800 DE Breda.
Bijlage(n) bijvoegen
Bijlage(n) bijvoegen?
Bijlage(n)
De makkelijkste manier om een kopie van uw nota toe te voegen is hiervan een scan te maken of een foto met uw digitale camera.
Door op het plaatje te klikken wordt uw windowsverkenner geopend en kunt u een nieuw plaatje selecteren. Met de - + buttons onder het plaatje kunt u uw plaatje vergroten of verkleinen.
 
Tip:
Maak met uw mobiele telefoon een foto (plaatje) van datgeen wat u wilt bijvoegen.  
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