Schadeformulier Caravanverzekering
Voor schades ontstaan tijdens een aanrijding kunt u een Europees Aanrijdingsformulier invullen

Schadenummer _ _ _ _ _ _ _

Polisnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _

Verzekeringnemer
________________________________________________________________________
Adres
________________________________________________________________________
Telefoonnummer
________________________________________________________________________
E-mailadres
________________________________________________________________________
Geboortedatum
__-__-____
Rekeningnummer (IBAN) ________________________________________________________________________
Beroep/bedrijf ________________________ BTW verrekenbaar □ Ja
□ Nee
1. Is de schade al gemeld
Zo ja, wanneer en aan wie

□ Ja □ Nee
_________________________________________________________________

2. Schadedatum
___________ 20____ Uur: __________
Plaats/adres van de schade
_________________________________________________________________
Kenteken, merk, type _ _-_ _-_ _ / ___________________ / _____________________
Omschrijving van de toedracht ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Is de schade herstelbaar
□ Ja □ Nee
Zo ja, wilt u de schade laten herstellen? □ Ja □ Nee
Wat is beschadigd?
________________________________________________________________________
Op welk bedrag wordt de schade begroot? € _ _ _ _ _
4. Wie voert de reparatie uit
Naam
_______________________________________________________________________________
Adres
_______________________________________________________________________________
Telefoonnummer
________________________________________________________________________
5. Is er politieaangifte gedaan
□ Ja □ Nee
Zo ja, kopie proces-verbaal van aangifte alstublieft bijvoegen.
In geval van diefstal, zijn er braaksporen geconstateerd? □ Ja □ Nee
Waar bevond het verzekerd object toen het werd gestolen?
____________________________________
Was het verzekerd object met een slot afgesloten?
□ Ja □ Nee
Waar was u op het vermoedelijk tijdstip van de diefstal? ___________________________________________
4. Schade aan voortent / accessoires / inventaris-inboedel
Merk, type en naam
artikel

Aankoopdatum

Aankoopnota’s c.q. bewijzen alstublieft bijvoegen.

Aankoopbedrag

Waar
aangeschaft

Schatting schade

5. Ruimte voor extra gegevens/opmerkingen
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart
vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben
beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
dit schadeaangifteformulier 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.
Onderteken dit schadeformulier en
stuur het terug naar:
Bovag Caravanverzekering
Postbus 7000
6503 GM Nijmegen

of scan het formulier in en mail naar:
bovag.schade@bovemij.nl

Plaats

Datum

Handtekening

______________________

_______________________ _________________________________________________________

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting
CIS is op die registratie van toepassing.

