
Schadeaangifteformulier 
Elektronische apparatuur 

U W   S C H A D E R E G E L I N G   A L S   K E R N A C T I V I T E I T 

z.o.z. 

Schadekantoor.nl T 024-3976787 

Hamelbergstraat 7 M 06-10276241 E: info@schadekantoor.nl 
6611 KM Overasselt F 024-6222171 I: www.schadekantoor.nl 

Contactgegevens Schadekantoor.nl dossiernummer: relatie nr: 

Maatschappij: 

Polisnummer: Schadenummer: 

Elektronische apparaat:  ☐   Mobiele telefoon ☐   Laptop ☐   E-reader

☐   Tablet ☐   Spelcomputer ☐
☐   Notebook ☐   PC ☐

merk:  

type: serienummer: 

aankoop datum: IMEI nummer: 

Het apparaat is  ☐   gekocht  ☐  via abonnement  ☐  gehuurd/geleased 
aankoopnota bijvoegen abonnement bijvoegen overeenkomst bijvoegen 

Verzekeringnemer / verzekerde 

Persoonlijke 
informatie 

naam & voornamen 

adres 

postcode & woonplaats 

geboortedatum 

telefoon 

e-mail 

IBAN rekeningnummer 

het apparaat is ☐  privé     ☐  zakelijk

Informatie 

Algemeen schadedatum tijdstip 

exacte schadelocatie 

dit betreft ☐  in de verzekerde woning 

☐  buiten de verzekerde woning maar op eigen erf/tuin  

☐  in een ander bewoonde woning 

☐  in een ander gebouw namelijk:  

☐  buiten een gebouw namelijk:  

politie aangifte ☐  nee     ☐  ja  (a.u.b. verklaring van aangifte bijvoegen)

Omschrijving van de schadeoorzaak:   

Is het apparaat door vloeistof beschadigd? ☐  nee     ☐  ja 

Is het beeldscherm kapot? ☐  nee     ☐  ja 

Werkt het apparaat nog naar behoren? ☐  nee     ☐  ja 

Is het apparaat beschadigd of bekrast? ☐  nee     ☐  ja 

Waren er getuigen bij het voorval aanwezig? ☐  nee     ☐  ja 

Zo ja, volledige naam en adres gegevens:   



Schadeaangifteformulier 
Elektronische apparatuur 

U W   S C H A D E R E G E L I N G   A L S   K E R N A C T I V I T E I T 

Is het voorwerp(en) apart verzekerd? (bijv. via leverancier, elektronica, school, werkgever) ☐  nee ☐  ja 

Zo ja, welke:    

Verzekerd bedrag  € Maatschappij:  Polisnummer: 

Gegevens 
veroorzaker 

naam & voornamen 

adres 

postcode & woonplaats 

telefoonnummer 

In welke relatie staat deze tot u (familie, dienstverband, o.i.d.)? 

Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander? ☐  nee ☐  ja 

Waarom meent u dat? 

Waarmee was bovengenoemde bezig toen de schade werd veroorzaakt? 

Is de veroorzaker voor het toebrengen van deze schade verzekerd? ☐  nee     ☐  ja 

Zo ja, bij welke maatschappij:  Polisnummer: 

Zijn er mede 
schuldigen?: ☐  nee ☐  ja    (zo ja, opgave naam, adres, geboortedatum) 

Schade 
Gegevens 

vermiste / beschadigde apparatuur 

Omschrijving (+merk+type) aankoopbedrag huidige nieuwwaarde herstelkosten restwaarde 

€ € € € 

€ € € € 

€ € € € 

Beschikt u over een aankoopnota? ☐  ja a.u.b. aankoopnota bijvoegen 

☐  nee voegt u dan ander bewijs van deze aankoop bij zoals  

een betalingsafschrift, emailberichten of iets dergelijks 

Heeft u geen aankoop- en/of eigendomsbewijs van de apparatuur dan vernemen wij graag de reden waarom 
dit bewijs niet voorhanden is:  

Zijn er mogelijkheden tot herstel? ☐  ja zo ja voor welk bedrag  € 

☐  nee voegt u dan de verklaring van het geraadpleegde herstelbedrijf bij

waaruit blijkt dat reparatie niet mogelijk is 

LET OP: 

 Na ontvangst van het volledig ingevuld schadeformulier, krijgt u bericht op welke wijze deze schade
geregeld gaat worden. Pas na toestemming kunt u het apparaat  -eventueel- laten herstellen. 

 Wij adviseren u de reparatie te laten uitvoeren door bedrijven geadviseerd door de merkdealer.
Reparaties uitgevoerd door niet erkende bedrijven kan de garantie van uw apparaat nadelig beïnvloeden  

De op dit formulier en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, 
of die u aansprakelijk acht. Deze registratie is aangemeld bij de registratiekamer. Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij deze maatschappij. De verstrekte 
gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze registratie van de 
Registratiekamer is gedaan op 23.04.1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter inzage bij Stichting CIS, Westblaak 108, 3012 KM Rotterdam. 

Ondergetekende verklaart: 
- vorenstaande vragen en opvragen 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 schade-aangifte formulier, 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. 

Plaats: Datum: Handtekening: 
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