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Schade-aangifteformulier  
 
Voor een goede beoordeling van uw aansprakelijkstelling is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld. 

1. Gegevens benadeelde 
 

Naam 
Adres 
Postcode/ Woonplaats 

 

Telefoonnummer  

Emailadres  

Geboortedatum  

Iban rekeningnummer  

2. Schadegegevens 
(graag alle in uw bezit zijnde 
stukken meesturen) 

 

Schadedatum en -tijdstip  

Korte omschrijving van de 
toedracht 
(indien nodig verdere toelichting 
op aparte bijlage) 

 

 

Wat waren de klachten  

Wat hebt u zelf gedaan om 
de klachten te verhelpen? 

 

Hebt u of het door u 
ingeschakelde rioolbedrijf 
het erfscheidingsputje 
opgezocht? 

o Ja, ik heb zelf het erfscheidingsputje opgezocht 
o Ja, het door mij ingeschakelde rioolbedrijf heeft het putje opgezocht 
o Nee, het erfscheidingsputje is niet door mijzelf of het door mij ingeschakelde 

rioolbedrijf opgezocht 

Stond er water in het putje  

  

  

3. Aard van de schade 
 

Zaakschade  
(wat werd beschadigd) 

 

  

Schadebedrag (onderbouwen 

met gespec. herstelfactuur of 

expertiserapport) 
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4. Eigen verzekering / 
BTW 

 

Bent u zelf tegen deze 
schade verzekerd 

o Ja 
o Nee 

Indien ja, naam 
verzekeringsmaatschappij 

 

Polisnummer  

Is de schade daar gemeld 
o Ja 
o Nee 

Is de BTW verrekenbaar 
o Ja 
o Nee 

5. Bijlagen  

 

o Afschrift correspondentie van verzekeraar waaruit blijkt dat er geen of onvoldoende dekking is op 
eigen polis 

o Nota(’s) 

o Aansprakelijkstelling 

o Foto(’s) 

o Getuigenverklaring(en) 

o Anders 

6. Situatieschets 

 

 

7. Verdere toelichting  

 

 

 

 

 

8. Verklaring 
Bij voorkeur verloopt alle vervolgcorrespondentie met betrekking tot deze schade per mail. 

Indien dit voor u bezwaarlijk is wilt u dit dan hier aangeven  ○ 

Ondergetekende verklaart dat de hierboven gedane opgaven en verstrekte inlichtingen naar waarheid zijn gedaan 

Plaats en datum  

Handtekening  

Wet bescherming persoonsgegevens 
Op dit schadeaangifteformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. De verantwoordelijke 
hiervoor is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg. De gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw 
schadeaangifte. Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgestuurd naar onze verzekeraar, Melior Verzekeringen te Oldenzaal. 
U kunt inzage vragen in uw gegevens, verzoeken om correctie en soms kunt u zich verzetten tegen verwerking van uw gegevens op grond van uw 

bijzondere omstandigheden. 

 


