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Geboortedatum : ..................................
Rekeningnummer : NL..........................

Telefoonnummer

2ls deze schade al bij De Haan en Buis

gemeld? ja

telefonisch

nee

:

mail

schriftelijk

Zo ia, wanneer en aan wie ...............

3 Bent u elders tegen deze schade

verzekerd?

ja

Zo ja, verzekerd bedrag €

nee

Maatschappij

Polisnummer

Dit kan bflvoorbeeld een reis-, een aansprakelijkheid-, een inboedel- of sen zorgverzekering zijn,

4 Schadedatum

datum

trjd ..................

Zijn er sporen van braak:
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Wanneer merkte u het en wat heeft u verder ondernomen?.............. -.....
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dê schade niet in behandeling
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5 Gegevens beschadigde en/of vermiste toestellen

Merk en type

toestsl Sorienummer

Aankoopbedrag
e

Aankoopdatum

Schatting van de schade

€................................
€,...............................

ja

6 ls de schade herstelbaar

7 Wie voêrt de reparatie

ls de reparatie al

nee

Zo ja, voor welk bedrag

uit: . ..... .. ..........

ja

uitgevoerd

nee

Zo ja, voor welk bedrag

Reparatienota bijvoegen indien aanwêzig.

I

Wie waren getuigen van het gebeurde

:

Vergoedingsverklaring van uw zorgvezekeraar meezenden indien aanwezig'

D() door u verstrekte gegevens gebÍuiken wij voor het aangaan ên uitvoeÍên van uw verzekeringsovereenkomst,

het behoren

van de daaruit voortyloeiende relaties. voor activiteiten geÍicht op de vergroting van het klanlenbestand, voor statistische
analy$es ên oÍt te kunnen volcloen aan wettelijke verplichtingen. Op deze vêrwêrking van pêrsoonSgegêvêns is de
'Oedraqscode VeÍweÍking Persoonsgegevens Financiële tnstellingen' van toepassing (ziê www.vezekeraars.nl) De
verstrekte Qegevens kunnen worden verwerkt in de databank van dê Stichting ClS, welke door verzêkeraars onder mê€r
woÍdt gebruikt om de betrouwbaarheid vaÍl claims te kunnen beoordelen en Íraude tegen te gaan. Zie www.stichtingcis.nl voor
nrêer iníormalie en het privacyreglement van Stichting CIS

Ondergetekende verklaart:

-

de hiervoor genoemde vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomslig de waarheid te hebben beantwoord
en verstrekt. en geen bijzonderheden met belrekking tot deze schade te hebfJen verzwegen;

-

dit schadeformulier, en de eventueel nog verder aan Ansvar VezekeÍingsmaatschappii N.V, te verstrekken gegevens

-

dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
van de inhoud van dit ÍorÍnulier kênnis te hebben genomên.

handtekening verzekeringsnemer/verzekerde

Datum

Plaats

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u zenden aan:
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De Haan & Buis Verzek€ringen
Kerkstraat 58
1687 AS Wognum
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