
Toelichting

Zorgt u ervoor dat u het schademeldingsformulier zo volledig mogelijk invult en ondertekent? Dat is belangrijk 
om uw schademelding vlot te kunnen behandelen. 

Heeft u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend? Stuur het dan samen met de aanvullende documenten 
naar: ABN AMRO Verzekeringen, Antwoordnummer 9000, 8000 VB Zwolle. In het formulier geven wij per 
situatie aan welke documenten wij nodig hebben.

Wilt u op alle documenten die u naar ons stuurt en die met de schademelding te maken hebben uw naam en 
pakketnummer (dat is uw bankrekeningnummer) vermelden? Denk hierbij aan nota’s of politierapporten. Wij 
adviseren u om voor uzelf van alle documenten een kopie te maken.

Heeft u tijdens het invullen nog vragen? Bel ons dan gerust via telefoonnummer 038 - 496 71 23.

Gegevens

Gegevens verzekeringsnemer

Naam

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer (mobiel)

Telefoon privé tijdens kantooruren

E-mailadres

Rekeningnummer (IBAN)

Polisnummer

Schadedatum     - - 20  Tijdstip             -

Gegevens contactpersoon

Naam

Telefoonnummer (mobiel)

E-mailadres

De schademelding gaat over de volgende verzekering

  Opstalverzekering   Kostbaarhedenverzekering   Aankoopverzekering*

  Inboedelverzekering   Studentenverzekering

*Meldt u de schade op uw aankoopverzekering? Stuur dan een kopie van uw creditcardoverzicht mee.

Schademelding 
Particuliere opstal-, inboedel-, kostbaarheden-, studenten- en aankoopverzekering

ABN AMRO Verzekeringen
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Vul hier de 
volledige 
gegevens in.

Is er sprake 
van een andere 
contactpersoon 
dan de 
verzekeringnemer? 
Vul dan hier de
gegevens in.

Stemt u ermee 
in dat wij u 
via de e-mail 
berichten kunnen 
sturen over uw 
schademelding? 
Zo ja, vul hier dan 
uw e-mailadres in.



Verklaring verzekeringnemer

Ik ben me ervan bewust dat ik de verplichting heb om dit formulier eerlijk in te vullen. Met het sturen van dit 
formulier naar ABN AMRO Schadeverzekering N.V. verklaar ik dat ik dit formulier heb gelezen en dat ik alle gegevens 
naar waarheid invul.

Plaats

Datum     - - 20

Naam

Handtekening

Aantal bijlagen

Verwerking verstrekte gegevens

Om fraude tegen te gaan controleert ABN AMRO Schadeverzekering N. V. alle gegevens die u heeft ingevuld op het 
moment dat u de verzekering heeft aangevraagd. Dat doen wij bij de Stichting CIS in Den Haag. Stichting CIS legt ge-
gevens vast over alle verzekerden in Nederland, bijvoorbeeld over schadeclaims. Ook ABN AMRO Schadeverzekering 
N.V. kan gegevens over uw schadeclaims bij de Stichting CIS aanleveren. Wilt u meer informatie over de Stichting 
CIS? Kijk dan op www.stichtingcis.nl. ABN AMRO Schadeverzekering N.V. gaat vertrouwelijk om met uw persoonsge-
gevens. Wij houden ons aan de regels van de ‘Gedragscode verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen’.
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De gebeurtenis

Is de beschikbare ruimte niet voldoende? Dan kunt u een bijlage toevoegen.

Waar vond de schade plaats?

Adres    

Omschrijving

Wat is er precies gebeurd?

Zijn er getuigen?

  Nee       Ja (graag hieronder de namen, adressen en telefoonnummers vermelden)

Aangifte bij de politie

Bij strafbare feiten of vermissing (bijvoorbeeld inbraak, diefstal of aanrijding) moet u altijd aangifte bij de politie 
doen. Wilt u een kopie van de aangifte of een geprinte internetaangifte bijvoegen?

Is er aangifte gedaan bij de politie    Nee       Ja 

Aangiftenummer    Nee       Ja, namelijk:

Datum aangifte  - - 20

Adres politiebureau
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Vermeld het 
volledige 
adres waar het 
voorval heeft 
plaatsgevonden. 
Plus omschrijving 
van de locatie 
of omgeving.

U kunt naast 
wat er precies is 
gebeurd ook een 
situatieschets 
toevoegen ter 
verduidelijking

Heeft u aangifte 
gedaan bij de 
politie? Vul dan 
ook de overige 
vragen in.



Omvang van de schade

Om de omvang zo goed mogelijk te bepalen kunt u hieronder zo specifiek mogelijk omschrijven wat er is beschadigd 
of verloren gegaan. Wilt u een kopie van nota’s of foto’s van de beschadigde voorwerpen bijvoegen?

 

 

 

 

 

*Als reparatie mogelijk is, wilt u dan een gespecificeerde offerte bijvoegen? 

Schade door anderen toegebracht

Is uw schade door een motorvoertuig veroorzaakt?

  Nee       Ja (graag de gegevens van dit motorvoertuig vermelden)

Kenteken

Verzekeraar

Polisnummer

Schade aan opstal, inboedel of glas

Bent u eigenaar of huurder van het pand?   Eigenaar       Huurder

Wilt u een vergoeding in natura?   Nee       Ja

Wilt u gebruikmaken van onze Schadeservice? Dan kunt u ook direct bellen voor meer informatie naar 
telefoonnummer 038 – 496 71 23. Wij zorgen ervoor dat er binnen 2 uur contact met u wordt opgenomen voor het 
maken van een afspraak om uw schade te repareren. De nota wordt rechtstreeks naar ons gestuurd. U hoeft zelf 
niets te regelen, geen rekeningen te betalen of voor te schieten en u bent verzekerd van vakkundige reparaties. Een 
eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico wordt met u verrekend.

Andere verzekeringen

Is wat u vergoed wilt hebben ook nog geheel of gedeeltelijk verzekerd op een andere verzekering van uzelf of 
iemand anders?

  Nee       Ja     

Soort verzekering

Verzekeringsmaatschappij

Polisnummer
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20
19

08
26

Heeft u de schade 
al bij de andere 
verzekeraar 
gemeld? Vul dan 
deze gegevens in.

Wilt u een 
vergoeding in 
natura? Dan 
kunt u gebruik 
maken van onze 
Schadeservice.

Is uw schade al bij ons in behandeling? Dan kunt u contact opnemen met uw schadebehandelaar. Het
telefoonnummer van de schadebehandelaar staat op de brief die u van ons krijgt als u een schade heeft gemeld.

Voorwerp Merk en type Aanschafdatum 
(ouderdom voorwerp)

Prijs bij 
aanschaf

Reparatie 
mogelijk

Kosten 
reparatie*

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee


