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Schademelding goederenverzekering

Nadat u dit formulier hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het
opsturen naar: ABN AMRO Schadeverzekering N.V., Antwoordnummer 9000, 8000 VB Zwolle.

Dossier-/
polisnummer
Is de schade al
telefonisch gemeld?

Nee

Ja

Datum

2 0

Aan wie
1 Gegevens verzekerde
Naam bedrijf
Naam contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Bank- of girorekening
(t.b.v. evt. uitkering)

Fax

E-mailadres
2 Soort transport
Eigen auto/vervoer
Auto vervoerder
Vliegtuig, naam maatschappij
Schip, naam van het schip
Anders, namelijk
Naam vervoerder/
rederij/expediteur
Adres
Postcode en plaats
Vervoerstraject

van

naar

Leveringscondities
3 Omschrijving
Aard van de goederen
Op welke wijze waren
de goederen verpakt
Is deze verpakking naar
uw mening voldoende
Was de schade op het moment
van in ontvangstname zichtbaar

Ja

Nee

Toelichting
4 Schade

77-5000-88 A

Schadedatum
Wanneer is de
schade geconstateerd
Afleverdatum
goederen
Aard van de schade
Wat is beschadigd/
vermist
Hoeveel bedraagt het brutogewicht van
de vermiste/beschadigde goederen
Door wie is de
schade veroorzaakt
Op welk bedrag wordt
de schade geschat
Blad 1

2 0
2 0
2 0
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Adres waar een
expert de schade
kan vaststellen
Schadespecificatie
Goederen

Ouderdom

Is bij de ontvangstname een bemerking
gemaakt op de vrachtbrief

Ja

Aan-/Verkoopprijs

Reparatiekosten

Nee

Zo nee, waarom niet

Toedracht en aard van de schade

Is er aangifte gedaan
bij de politie

Ja

Nee

Datum aangifte
5 Bijlagen
Wij verzoeken u zoveel mogelijk onderstaande documenten in te zenden (s.v.p. aankruisen wat u instuurt)
Handelsfactuur

Kopie aansprakelijkstelling aan vervoerder

Paklijst

Antwoord vervoerder

Vrachtbrief/ontvangstbewijs met schade-aantekening

Manko of schadebevestiging (van vervoerder)

Vrachtbrief schoon

Cognossement (originele kopie) of luchtvrachtbrief

Proces verbaal van aangifte

Reparatienota

Aankoopnota’s

Schadefoto’s

Verwerking verstrekte gegevens

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame
verzekeringsmaatschappijen, eigendom van de Stichting CIS Borderwijklaan 2, 2591 XR Den Haag, www.stichtingcis.nl.
Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002 gedaan bij het College bescherming
persoonsgegevens (meldingsnummer 1029513).
Verklaring verzekeringnemer

Ondergetekende verklaart:
- dat alle vragen naar beste weten en overeenkomstig de waarheid zijn beantwoord;
- dat geen bijzonderheden zijn verzwegen;
- bekend te zijn met de bepaling dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt;
- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.
Ondertekening
Plaats

Datum

Naam en
handtekening

Bijlagen

Ruimte voor eventuele aanvullingen

Blad 2

2

0

