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Schademelding land- en werkmaterieel
Wilt u alleen een schade aan ondergrondse eigendommen melden? Vul dan uitsluitend blad 1 vraag 1 t/m 3 + blad 3
en 4 van dit formulier in en onderteken het. Indien er geen sprake is van schade aan ondergrondse eigendommen
hoeft u uitsluitend blad 1 en 2 in te vullen en te ondertekenen. Als er sprake is van een aanrijding met een ander
voertuig, gebruik dan het Europees Schadeformulier.
Nadat u dit formulier hebt ingevuld en ondertekend, kunt u het opsturen naar: ABN AMRO Schadeverzekering N.V.,
Antwoordnummer 9000, 8000 VB Zwolle.
Nummer verzekeringsbewijs/polis
Is de schade al
telefonisch gemeld?

Nee

Ja

Datum

2 0

Aan wie
1 Verzekeringnemer
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en plaats
Naam bedrijf/beroep
Naam contactpersoon
Telefoon
Bank- of girorekening
(t.b.v. evt. uitkering)

Fax

E-mailadres
2 Verzekerd object/materiaal
Soort object

Chassis- en/of
serienummer

Merk

Bouwjaar

3 Schadedatum
Schadedatum
Locatie ongeval
(straat en plaats)

Tijdstip

:

Voormiddag

Namiddag

Toedrachtsomschrijving

Acht u zich schuldig

Ja

Nee, geef hieronder aan wie volgens u dan wel aansprakelijk is en waarom u dat vindt

4 Politie
Is er aangifte gedaan
bij de politie

Nee

Ja

5 Getuigen
Naam en voorletter(s)
Adres

77-5000-89 A

Postcode en plaats
Telefoon
Blad 1

Datum aangifte
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6 Eigen schade
Naam reparateur
Adres
Postcode en plaats
Telefoon reparateur
Schatting
schadebedrag
Waar is de machine
te bekijken/te zien

Fax reparateur

Omschrijf de schade

7 Schade tegenpartij
Naam tegenpartij
Adres tegenpartij
Postcode en plaats
Telefoon

Fax

Omschrijf de schade

Is de tegenpartij zelf voor
deze schade verzekerd
Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer
Is de schade reeds gemeld
Waar is de schade te bekijken
8 Verhuur
Was de machine
verhuurd

Ja, aan wie

Met of zonder
machinist

Nee
Welke (ver)huur
condities zijn
overeengekomen

Met
Zonder

Erkent u de eventuele
(ver)huurder als
medeverzekerde

Ja
Nee

9 Overige vragen
Werkte u tijdens het
voorval in
onderaanneming

Ja, voor wie
Nee

Werkte u tijdens het
voorval voor eigen
rekening

Ja
Nee

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
Blad 2
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Dit blad alleen invullen in geval van schade aan ondergrondse eigendommen.

10 Kabelschade
Zijn bij de aanvang van de werkzaamheden door
opdrachtgever tekeningen van bedrijven verstrekt
Ja
Werd er een KLIC-melding gedaan (3 werkdagen voor
aanvang werk)
Ja
Door wie werd er een
KLIC-melding gedaan
Opdrachtgever
Aannemer
Hebt u bij overige
instanties de ligging
Ja, nl.:
van kabel(s)/
leidingen opgevraagd
Nee
Heeft de eigenaar van de
kabel(s)/leiding(en) te kennen
Ja, was deze kennisgeving n.a.v.
gegeven aanwezig te willen
zijn tijdens de werkzaamheden
Nee
Was er toezicht van de eigenaar
tijdens de werkzaamheden
Ja
Nee, nl.:
Was de ligging van de kabel(s)/
leiding(en bij u bekend
Ja
Nee
Beschikte u over de juiste
tekeningen ter plaatse
Ja
Nee
Hebt u zich vooraf overtuigd
van de ligging van de
kabel(s)/leiding(en)
Ja
Welke methode hebt
u gebruikt voor het
Proefgaten (vermeld
vast stellen van de
ligging
Detectoren
Werd(en) bij het opsporen de
kabel(s)/leiding(en) gelocaliseerd
Lag(en) de kabel(s)/leiding(en) volgens
tekening op de gelocaliseerde plaats
Wat was de werkelijke diepte van de
kabel(s)/leiding(en)
Wat was de afwijking ter plaatse
van de beschadiging
Was de veroorzaker, machinist/
grondwerker, voorafgaand op
de hoogte gebracht van de ligging van
kabel(s)/leiding(en)
Aantal plaatsen waar de kabel(s)/
leiding(en) werd(en) beschadigd

Nee
Nee
Eigen bedrijf

de KLIC-melding

Anders nl.:
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja, volgens aanwijzingen
Nee

datum:

Ja
Nee, nl.:

Hebben andere bedrijven op
deze locatie met machines
werkzaamheden uitgevoerd,
zo ja welke bedrijven
Zijn er aanvullende methoden
gebruikt om de ligging vast te
stellen
Hoe is het object geraakt
Waar en hoe vaak is het
object geraakt
Is er door of op last van de
eigenaar van het object een
schaderapport opgemaakt.
Zo ja, svp gegevens van de
contactpersoon vermelden

Blad 3

Nee

aantal en onderlinge afstand)

tijdstip:

Is de beschadiging/storing direct
geconstateerd
Wat is de omschrijving van
het werk

Ja

Nee

Beschadiging/storing is opgetreden op

Hebt u zelf de beschadiging
geconstateerd

KLIC
nummer

Ja

Nee

Ja, volgens afgegeven tekening
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11 Verhuur
Was de machine
verhuurd

Ja, aan wie

Met of zonder
machinist

Nee
Welke (ver)huur
condities zijn
overeengekomen

Met
Zonder

Erkent u de eventuele
(ver)huurder als
medeverzekerde

Ja
Nee

12 Overige vragen
Werkte u tijdens het
voorval in
onderaanneming

Ja, voor wie
Nee

Werkte u tijdens het
voorval voor eigen
rekening

Ja
Nee

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

Blad 4

2 0

