Schadeformulier BRAND
ACL Verzekeringen
Postbus 314
7570 AH OLDENZAAL
Tel. 0541-571179

Polisnummer
Schadenummer
Schadedatum
Naam tussenpersoon

:
:
:
:

Soort Verzekering
 Bedrijfsgebouw
 Geld

 Inventaris/goederen
 Glas

VERZEKERINGNEMER
Naam verzekeringnemer
Adres
Postcode/Plaatsnaam
Telefoon nummer
E-mailadres
Rekeningnummer (IBAN)
Kan verzekerde BTW verrekenen?

TP-nummer:

 Bedrijfsschade
 Lichtreclame

 Nee

 Ja

 Nee
€

 Ja

 Extra Kosten


SCHADEGEGEVENS
Schadedatum
Schade-adres
Postcode/Plaatsnaam
Oorzaak van de schade
Omschrijving van de toedracht

Zijn er sporen van braak?
Schatting van het schadebedrag
Gegevens beschadigde en/of
vermiste voorwerpen

x

 Enkel

Glas/Kunststof
Is het glas gebroken en/of anderszins
defect, zo ja waaruit bestaat beschadiging

 Nee

cm
 Ja

Zijn er noodvoorzieningen aangebracht?
Is het pand bewoond?
Bent u eigenaar of huurder?

 Nee
 Nee
 Eigenaar

 Ja
 Ja
 Huurder
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 Dubbel

 Leegstand

Reconstructie

Kan de schade worden hersteld?

 Nee
 Ja, voor welk bedrag? €
svp herstelnota bijvoegen

Wie voert de reparatie uit?

Is er aangifte gedaan
Kan de schade naar uw mening op een
ander worden verhaald?
Waarom meent u dat?

 Nee

 Ja

 niet van toepassing

 Nee

 Ja, zo ja waarom en bij wie

Naam
Adres/Woonplaats
Telefoonnummer
Wij verzoeken u de relevante correspondentie en stukken bij te voegen en als bijlage te vermelden.
Bijlage(n):

ONDERTEKENING
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie
Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Dit doen wij om risico’s te beheersen en fraude
tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.

Uw handtekening en verklaring
Met uw handtekening verklaart u:
dat de informatie die u hierboven hebt ingevuld juist en waar is. En dat u geen bijzonderheden over deze schade
hebt verzwegen.
dat u dit schadeformulier en eventuele aanvullende gegevens aan ACL Verzekeringen verstrekt met de bedoeling
de omvang van de schade en het recht op uitkering vast te stellen.
dat ACL Verzekeringen informatie over uw schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere
verzekeraars of adviseurs.
Handtekening
Naam
Datum
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