
Postbus 8771
5605 LT Eindhoven
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info@leve.nl
www.leve.nlSchadeformulier

Verzekeringnemer

Naam: 

Adres: 

Postcode/woonplaats:  Telefoonnummer: 

Beroep/bedrijf:  Is er recht op aftrek BTW?   Ja     Nee

Bank-/Gironummer:  Email adres: 

Schadegegevens

Schadedatum:  /  / 

Plaats/adres van de schade: 

Oorzaak van de schade:  

Zonodig een situatieschets en/of toelichting op een bijlage toevoegen

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen

Merk/Type/Naam	 Indentificatienummer	 Aankoopdatum	 Bedrag	 Geschatte	schade

   €  € 

   €  € 

   €  € 

   €  € 

Werden	er	noodvoorzieningen	aangebracht?	 	   Nee     Ja, kosten: € 

Soort verzekering

  Inventaris	/goederen	   Gebouwen   CAR

  AVB/AVP   Garage	   Glas

  Inboedel   Kostbaarheden   Geld

  (Zaken)reis/annulering	   Bedrijfsschade/reconstructie

  Overig:	  Polisnummer: 



Is de schade herstelbaar?     Nee     Ja, kosten: € 

Wie voert de reparatie uit? (naam, adres en telefoon) 

Is	er	reeds	een	offerte	gedaan?	(zo	ja,	voeg	deze	bij)	 	   Nee     Ja, kosten: € 

Is	de	reparatie	reeds	uitgevoerd?	(zo	ja,	voeg	de	nota’s	bij)	   Nee     Ja, kosten: € 

Algemeen

Bent u elders voor deze schade verzekerd?    Nee     Ja, voor: € 

Zo ja, maatschappij:    Polisnummer: 

Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd? (bv sieraden, postzegels, fiets) 

Veroorzaker schade

Door wie werd de schade veroorzaakt?  

Naam:  Gebooortedatum:  /  / 

Adres: 

In welke relatie staat deze tot u? (familie, dienstverband o.i.d.) 

Zijn	er	medeschuldigen?			   Nee     Ja, namelijk: 

Waarmee werd de schade veroorzaakt? 

Waarmee	was	veroorzaker	bezig	toen	de	schade	veroorzaakt	werd? 

Aangifte

Bij	welke	instantie	werd	aangifte	gedaan?	(aub verklaring van aangifte bijvoegen)  

  Gemeentepolitie      Rijkspolitie      Militaire politie

Bureau	aangifte:	  Datum:  /  / 

Wie	waren	getuige	van	de	gebeurtenis?	  



Aansprakelijkheid

Schade aan anderen (overleggen van ontvangen brieven, nota’s en dergelijke is absoluut noodzakelijk)

In	welke	hoedanigheid	wordt	u	aansprakelijk	gesteld?		   Particulier    		Bedrijfsmatig

Welke	schade	werd	toegebracht?		   Persoonlijk Letsel   Materiële schade

Wie is de benadeelde? Naam:  

   Adres:  

   Datum:  /  / 

IBAN	Bankrekeningnummer:	 NL

Is er recht op aftrek BTW?   Ja     Nee

In welke relatie staat deze tot u, resp. de veroorzaker? 

Omschrijving	van	het	letsel	en/of	de	materiële	schade: 

Is	de	benadeelde	zelf	tegen	deze	schade	verzekerd?	   Nee     Ja, bij: 

Polisnummer:  

Ondertekening

Ondergetekende	verklaart

 •	 	Bovenstaande	vragen	en	opgaven	naar	beste	weten,	juist	en	overeenkomstig	de	waarheid,	
te	hebben	beantwoord	en	geen	bijzonderheden	met	betrekking	tot	deze	schade	te	hebben	
verzwegen;

	 •	 	Dit	schadeformulier	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

Plaats:   Datum:  /  / 

VERZEND FORMULIER
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