
 

 

       Schade-aangifteformulier   
                    

Naam (slachtoffer):   
Adres:  
Postcode/woonplaats:  
Email:  
Telefoonnummer:  
Bank-/gironummer:  
 
SCHADEGEBEURTENIS 
 
Plaats en straat: 

 

Datum:  
Uur:  
 

Ik heb materiële schade     
 
*Waaruit bestaat de beschadiging    
*Is de reparatie reeds uitgevoerd      
*Aanschafdatum beschadigd object       

*Aankoopbedrag beschadigd object      

  
                       *Pasop bewijsstukken toevoegen   
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 
 

 
U stelt de gemeente aansprakelijk. Waarom? Wat is de oorzaak/toedracht? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Ik heb auto-/motor-/bromfiets-/scooter-/fiets-/aanhangwagen-/caravan schade  

 
Ik ben verzekerd bij:                                     *Pasop bewijsstukken toevoegen  
 
*Naam:            _________________________________________________________________ 
*Adres:             _________________________________________________________________ 
*Woonplaats:   _________________________________________________________________ 
*Polisnummer: _________________________________________________________________ 
*Merk:              _________________________________________________________________ 
*Kenteken:       _________________________________________________________________ 
*Bouwjaar:       _________________________________________________________________ 
 
*Dekking (aankruisen):  0 WA           0  *WA-beperkt-casco             0  *WA-Casco 
 
WA-Casco => u dient deze schade eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij te melden. Uw maatschappij 
zal eventueel de schade/vergoeding met u regelen en daarna proberen te verhalen bij de gemeente. 



 

 

 
Ik heb inboedel-/opstal-/glas-/erf-tuin schade  

 
Ik ben verzekerd bij:                                       *Pasop bewijsstukken toevoegen  
 
*Naam:            _________________________________________________________________ 
*Adres:             _________________________________________________________________ 
*Woonplaats:   _________________________________________________________________ 
*Polisnummer: _________________________________________________________________ 
 
*Hebt u een uitgebreide opstal-inboedelverzekering                    Ja/Nee 
*Hebt u een opstal-inboedelverzekering met glasdekking?          Ja/nee 
 
U dient deze schade eerst bij uw eigen maatschappij te melden. Uw maatschappij zal eventueel de 
schade/vergoeding met u regelen en daarna proberen te verhalen bij de gemeente. 
 

Ik heb letselschade  

 
Geneeskundige behandeling:                            *Pasop bewijsstukken toevoegen  
 
Wanneer is de behandeling begonnen? ________________________________________________ 
Welke arts behandelt u? ________________________________________________ 
Wie is uw huisarts? ________________________________________________ 
Wordt/werd u verpleegd? Ja / Nee  
Zoja, waar en voor hoelang? ________________________________________________ 
Bent u verzekerd tegen ziekenhuiskosten? Ja /  Nee                      
*Naam zorgverzekeraar en polisnr.? 
 
Bent u in bezit van een aanvullende verzekering 
neem dan eerst contact op met uw 
ziektekostenverzekeraar. Brillen vallen meestal 
onder de aanvullende dekking. 

________________________________________________ 
 

  

Ondergetekende verklaart alle vragen naar 
waarheid te hebben beantwoord. 
 
Handtekening: 
(bij minderjarigheid ouders/voogd) 

 
 
 
Plaats:   ----------------------------------------------- 
 
Datum:  ----------------------------------------------- 
 
 

 
Bewijsstukken heel belangrijk! 
 
Om de kansen dat u in het gelijk zal worden gesteld te vergroten dient u al op het 
moment van de schadegebeurtenis op een aantal zaken attent te zijn:  

 Neem de namen en adressen van eventuele getuigen op, die bereid zijn de 
toedracht van het gebeurde te bevestigen;  

 Zorg ervoor dat u de omvang van de toegebrachte schade kunt aantonen. Dat 
kan onder meer door de beschadigde objecten te bewaren. U kunt schade ook 
aantonen met situatieschetsen, foto’s, nota’s en rapporten van experts; 

 Bij een verkeersongeval wordt soms een proces-verhaal opgemaakt door de 
politie. Het proces-verbaal kan dienen als bewijs bij aansprakelijkheid; 

 Formulier opsturen naar gemeente Noardeast-Fryslân, Antwoordnummer 13, 
9250 XE Kollum (postzegel is niet nodig). 


