Schade-aangifteformulier
nadere informatie:
telefoon:
email:

Team belastingen woz en verzekeringen
035-5281353 of 035-5281660
verzekeringen@huizen.nl

Voor een goede en tijdige beoordeling van uw aansprakelijkstelling
is het van belang dat het formulier volledig wordt ingevuld
(Het formulier bestaat uit 4 pagina’s)
1. persoonsgegevens
naam
⌂man ⌂ vrouw
adres
postcode / woonplaats
geboortedatum
telefoon
emailadres
bank- of girorekening

2. schadegegevens
adres schade
(zo exact mogelijk omschrijven)

schadedatum en tijdstip
bijzondere
(weers)omstandigheden
korte omschrijving hoe de
schade is ontstaan
(Bij gebrek aan ruimte kunt u

verdergaan onder het kopje
“verdere toelichting”)

waren er getuigen?
naam

⌂ nee (ga verder naar 3) ⌂ ja (vul onderstaande gegevens in)

adres
postcode / woonplaats
telefoonnummer

3. soort schade
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3a. zaakschade

⌂ nee (ga verder naar 3b)
⌂ ja (vul de gegevens onder 3a in)

wat werd beschadigd?
(zo exact mogelijk omschrijven)

schadebedrag?
(proforma) nota of expertiserapport
meesturen)

is er een politierapport?
3b. letselschade

⌂ nee (ga verder naar 3b)
⌂ ja (svp rapport meesturen)
⌂ nee (ga verder naar 3c)
⌂ ja (vul de gegevens onder 3b in)

waaruit bestaat de schade?
(zo exact mogelijk omschrijven)
werd een arts bezocht?

⌂ nee
⌂ ja (vul de gegevens onder 3b verder in)

naam arts
soort arts
adresgegevens en
telefoonnummer arts
is er een politierapport?
3c. vermogensschade

⌂ huisarts ⌂ specialist
⌂ nee (ga verder naar 3c)
⌂ ja (stuur rapport mee)
⌂ nee (ga verder naar 4)
⌂ ja (vul de gegevens onder 3c in)

omschrijf de schade zo
exact mogelijk
schadebedrag?
(onderbouwing meesturen)

4. melding schadeoorzaak
is de oorzaak van de schade
al eerder gemeld bij de
gemeente Huizen?
datum van melding

⌂ nee (ga verder naar 5)
⌂ ja (vul de gegevens onder 4 in)

wijze van melding

⌂ telefonisch ⌂ schriftelijk ⌂ melding openbare ruimte

5. eigen verzekering
wordt de schade bij de eigen
verzekering gemeld?

⌂ nee (ga verder naar 6)
⌂ ja (vul de gegevens onder 5 in)

soort verzekering
verzekeringsmaatschappij
polisnummer
telefoon

6. korte omschrijving
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waarom u de gemeente
Huizen aansprakelijk stelt
voor de schade

bijlagen

Indien van toepassing meesturen
⌂ nota(‘s)
⌂ kleurenfoto(‘s)
⌂ getuigenverklaring(en)
⌂ politierapport
⌂ medische verklaring(en)
⌂ expertiserapport(en)
⌂ anders, namelijk:

situatieschets

verdere toelichting

ondertekening
ondergetekende verklaart dat dit formulier volledig naar waarheid ingevuld is.
plaats en datum
handtekening

Is het formulier volledig ingevuld en voorzien van bijlagen?
Dan kunt u het sturen naar:
verzekeringen@huizen.nl
of
Gemeente Huizen
t.a.v. Team belastingen woz en verzekeringen
Postbus 5
1270 AA Huizen
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Wet bescherming Persoonsgegevens
Op dit schadeaangifteformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Uw gegevens
worden opgenomen in een gegevens-bestand. Het college van Burgemeester en
wethouders van de Gemeente Huizen zijn hiervoor verantwoordelijk.
De gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw schadeaangifte. Het is
mogelijk dat u gegevens worden doorgestuurd naar onze verzekeraar.
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.
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