
   

 

 

SCHADEAANGIFTE 

 AANRIJDING GEBOUW 

Polisnummer…………………… 

 

VERZEKERINGSNEMER                    

Naam & Voornaam:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat en nummer:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postnummer & Gemeente (Deelgemeente & Fusiegemeente):  …………………………………………………………. 

Beroep:  ……………………………………………..  Telefoonnummer:  ……………………………………………………. 

GEWENSTE BETALINGSWIJZE 

O op agentenrekening    

O op bankrekening producent BE……  …………  ………….  ………… 

O op bankrekening verzekerde BE……  …………  …………  ………… 

BTW-VERKLARING 

Heeft u het recht de BTW af te trekken met betrekking tot het beschadigde goed? 

O volledig 

O neen 

O gedeeltelijk …………….% 

Is het beschadigde onroerend goed ouder dan 5 jaar? 

O ja → 6% BTW 

O ja → 21% BTW 

O neen  → 21% BTW 

SCHADEGEVAL                    

Straat en nummer    Postnummer Deelgemeente Fusiegemeente 

…………………………………………………………  ………………. …………………… ………………………………… 

Datum      Uur 

…………………………………………………………  ………………… 

 



   

 

Schade geleden als: 

O eigenaar / bewoner 

O eigenaar / niet-bewoner 

O huuder / volledige 

O huurder / gedeeltelijke 

O gebuur 

OMSTANDIGHEDEN EN OORZAAK                          

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DERDE                    

O huurder 

O eigenaar 

O gebuur 

Naam       Voornaam 

………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………… 

Straat en nummer  Postnummer Deelgemeente  Fusiegemeente 

……………………………………… ………………. ………………………………. …………………………………………….. 

Telefoonnummer 

……………………………………………. 

Naam van zijn verzekeraar      Polisnummer 

…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………….. 

VERBALISERENDE OVERHEID                  

Proces-verbaal?  

O ja 

O neen 

PV-nummer:  …………………………………………..  Datum opstellen PV:  ……/……/…………. 

Volledig notitienummer van het Parket: …………………………………………………………………………………… 



   

 

 

AANVULLENDE INLICHTINGEN               

Schaderaming: 

O in bijlage 

O zal nog volgen 

Foto’s:  

O in bijlage 

O zal nog volgen 

O digitale foto’s worden doorgestuurd naar info@kantoorhoorens.be  

Bijkomende opmerkingen:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opgemaakt te goeder trouw te  ……………………………………….  Op  ………………………………………. 

Handtekening bemiddelaar    Handtekening verzekeringsnemer 
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DETAILOPGAVE AANRIJDING GEBOUW 

Polisnummer ……………………………… 

Met deze verklaring willen wij een volledig beeld krijgen van de aard en omvang van de schade bij 

u.  Het is dan ook belangrijk dit formulier volledig in te vullen.            

GETUIGEN                  

Identiteit van de getuigen van het ongeval: 

Naam en voornaam  1……………………………………………… 2…………………………………………… 

Adres    ……………………………………………….. …………………………………………….. 

    ……………………………………………….. …………………………………………… 

Telefoonnummer  ………………………………………………… …………………………………………….. 

GEGEVENS BESCHADIGDE GOEDEREN         

Indien u een derde partij aanstelt om de herstellingswerken uit te voeren, dient er een bestek in bijlage te volgen.  

Opteert u om de herstellingswerken zelf uit te voeren, dient enkel een begroting opgemaakt te worden. 

Inboedel Gelieve een gedetailleerde opsomming (merk, type, ouderdom, materiaalsoort, enz) van de  

  beschadigde goederen opmaken en als bijlage toevoegen!   

Glasbraak Gelieve het aangifteformulier "Glasbraak" in te vullen vanaf het gedeelte "detailopgave" en 

  als bijlage toevoegen!       

Afsluiting Aard van de afsluiting? 0 draad Afmetingen:  L …………………cm 

    0 muur   H ………………..cm 

    0 poort   D ………………..cm 

    0 haag Soort materiaal: ……………………………………………….. 

    0 andere: ……………… Plantensoort: ……………………………………………………. 

Garagepoort Aard garagepoort? 0 hout Afmetingen:  L …………………cm 

    0 PVC   H ………………..cm 

    0 metaal   D ………………..cm 

    0 aluminium     

    0 andere: ………………     

Brievenbus Aard brievenbus? 0 hout Afmetingen:  L …………………cm 

    0 PVC   H ………………..cm 

    0 metaal   D ………………..cm 

    0 aluminium     

    0 arduin     

    0 andere: ………………     

Gevel Aard gevelstenen? 0 baksteen Beschadigde oppervlakte: …………………….m² 

    0 beton     



   

 

    0 natuursteen     

    0 leisteen     

    0 andere: ………………     

Deur Aard deur? 0 hout Afmetingen:  L …………………cm 

    0 PVC   H ………………..cm 

    0 metaal   D ………………..cm 

    0 aluminium     

    0 andere: ………………     

Andere …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AANVULLENDE INLICHTINGEN                  

Europees aanrijdingsformulier of verklaring tegenpartij  0 in bijlage 0 zal nog volgen 

Kopie groene kaart (enkel bij buitenlandse tegenpartij)  0 in bijlage 0 zal nog volgen 

 

Opgemaakt te goeder trouw te ……………………………………………….. op ……………………………………….. 

Handtekening bemiddelaar   Handtekening verzekeringsnemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


