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Vrijheidstraat 2 

4941 DX Raamsdonksveer 

Postbus 10.001 

4940 GA Raamsdonksveer 

Telefoon 14 0162 

E-mail  info@geertruidenberg.nl

Internet  www.geertruidenberg.nl 

KvK-nummer  50771752 

SCHADEFORMULIER 

De persoonsgegevens die u invult gebruiken we alleen voor het behandelen van deze aanvraag.

  

1. Gegevens benadeelde

Naam   Man   Vrouw 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

2. Schadegegevens 

Schadedatum en tijdstip 

Adres schade  

Wat is er gebeurd? 

Waren er getuigen?  Ja, vul naam, adres en telefoonnummer in en verstrek een getekende getuigenverklaring 

 Nee, ga verder naar 3 

Naam  

Adres 

Postcode/woonplaats 

Telefoonnummer 
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3. Wat voor soort schade is ontstaan?

Zaakschade 

Geef een omschrijving van de schade 

Wat is het schadebedrag? 

Bij schades aan motorvoertuigen 
ontvangen wij graag een expertiserapport 
van een schade-expert 

Letselschade 

Geef een omschrijving van het letsel 

Bezocht u een arts?  Ja (vul naam, adres en telefoonnummer in) 

 Nee (ga verder naar 4) 

Naam arts 

Adres 

Postcode/woonplaats 

Telefoonnummer  

Is er een politierapport?   Ja, dan ontvangen wij graag een kopie van het proces-verbaal van aangifte 

  Nee 



3 van 4 

4. Eigen verzekering

Bent u zelf verzekerd tegen de schade? 

 Ja, vul dan onderstaand de gegevens in van uw verzekeringsmaatschappij 

 Nee.  

Naam  

Adres 

Postcode/plaats 

Polisnummer 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Contactpersoon 

Heeft u de schade gemeld bij uw 
verzekering?  Ja  

dan ontvangen wij graag een verklaring van uw verzekering dat uw schade 
wel of niet gedekt is op uw eigen verzekering  

 Nee 

5. Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld.

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Graag ontvangen wij van u ook  

 Gespecificeerde begroting van de kosten of herstelnota   

 Foto’s van de straat waar de schade ontstond, foto’s van het object dat beschadigd is   

 Getuigenverklaring(en)  

 Proces-verbaal van aangifte van de politie  

 Medische verklaring(en) van (huis)arts(en) 

 Brief van uw  verzekering waarin zij aangeven dat u niet verzekerd bent voor de schade 

 Expertiserapport(en) bij schade aan auto, motor, bromfiets en woning 

 Anders 
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Situatieschets 

Verdere toelichting 

6. Formulier opsturen per post of afgeven aan de receptie op het gemeentehuis

Postadres Gemeente Geertruidenberg 
Cluster Advies  
T.a.v. mevrouw J.T.A. Lensvelt
Postbus 10.001 
4940 GA Raamsdonksveer

Bezoekadres Gemeente Geertruidenberg 
Vrijheidstraat 2 
4941 DX Raamsdonksveer 

Nadere informatie Mevrouw J.T.A. Lensvelt 
Telefoonnummer 0162-579522 
E-mail j.lensvelt@geertruidenberg.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

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

verantwoordelijke hiervoor is het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg. We gebruiken uw gegevens alleen voor de 

afhandeling van uw schadeaangifte. Het is mogelijk dat we uw gegevens doorsturen naar onze verzekeraar, Melior Verzekeringen.  

Voor de privacyverklaring van de gemeente verwijzen u naar onze website .
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