
SCHADEAANGIFTEFORMULIER 

1. GEGEVENS BENADEELDE 

1.1. Naam en voorletters Vrouw Man 

 

 

 

  

             

         

          

         

         

         

         

  

         

         

         

           

         

         

        

         

          

         

         

         

-

1.2. Adres 

1.3. Postcode en woonplaats 

1.4. Telefoonnummer 

1.5. E-mail 

1.6. Kunt u de btw m.b.t. deze schade verrekenen? Nee Ja 

1.7. Bankrekeningnummer 

2. GEGEVENS SCHADE 

2.1. Datum 

2.2. Tijdstip 

2.4. Wat is er gebeurd? 

Stuur eventueel foto’s en/of een situatieschets mee 

2.3. Adres 

Omschrijf zo exact mogelijk het adres en/of locatie 

2.5. 

2.6. 

Waren er getuigen? 

Naam 

Nee Ga naar vraag 2.7 Ja Ga naar vraag 2.6 

Adres 

Telefoonnummer 

v 2020 05 



  

  

     

   

        

          

    

          

         

            

       

            

   

  

        

  

Materiële schade 

2.7. Wat is beschadigd 

2.8. Schatting van schadebedrag € 

Stuur een onderbouwing en/of offerte mee m.b.t. de schatting van het schadebedrag 

2.9. Is er een politierapport? Nee Ja Stuur het politierapport mee 

2.10. Hebt u letsel opgelopen? Nee Ga naar vraag 4 Ja 

2.11. Omschrijf het letsel zo exact mogelijk 

2.12. Was specialistische medische hulp noodzakelijk? Nee Ja 

2.13. Hebt u na bezoek aan de huisarts en/of EHBO-afdeling een vervolgbehandeling gehad? Nee Ja 

2.14. Hebt of had u 2 weken na het ongeval nog hinder van het letsel? Nee Ja 

2.15. Hebt u functionele beperkingen? Nee Ja 

3. EIGEN VERZEKERING 

3.1. Bent u verzekerd tegen deze schade? Nee Ga naar vraag 4 Ja Vul naam en polisnummer in 

3.2. Naam maatschappij 

3.3. Polisnummer 

3.4. Hebt u de schade gemeld bij uw verzekeraar? Nee Ja 

4. MOTIVATIE 

4.1. Beschrijf waarom de gemeente aansprakelijk is 
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5. BIJLAGEN 

Deze bijlagen stuurt u mee als daarom in het formulier is gevraagd. 

6. ONDERTEKENING 

  

  

  

   

    

  

  

  

Situatieschets 

Nota’s 
Foto’s 
Onderbouwing schattingschadebedrag 

Offerte schatting schadebedrag 

Getuigenverklaringen 

Politierapporten 

Expertiserapporten 

Ondergetekende verklaart dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 

Naam 

Plaats 

Datum 

Handtekening 

Het ingevulde formulier en eventueel bijbehorende stukken kunt u digitaal sturen naar gemeente@bernheze.org. Wilt u deze liever per 

post verzenden, stuurt u dit dan naar: 

Gemeente Bernheze 

Team Financiën, schade en verzekeringen 

Postbus 19 

5384 ZG HEESCH 

v 2020-07 

Op dit schadeaangifteformulier vragen wij om uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. De 

gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw schadeaangifte. Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgestuurd naar onze 

aansprakelijkheidsverzekeraar. U kunt inzage vragen in uw gegevens, verzoeken om correctie en uw gegevens laten verwijderen. Soms 

kunt u zich verzetten tegen verwerking van uw gegevens op grond van uw bijzondere omstandigheden. Uw gegevens worden daarnaast 

niet langer bewaard dan nodig is. 
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