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Schade-aangifte Schade Logiesverzekering 
 
Europeesche Verzekeringen, Afdeling Reisschade, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam  Telefoon 020 - 651 55 55  
E-mail: atpschade@europeesche.nl 
 
BELANGRIJK: 
• Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schadeafhandeling 
• Stuur verklaringen, originele nota’s en andere bewijsstukken altijd direct mee 
• Zorg dat u na invulling het schadeaangifteformulier ook ondertekent. Ongetekende formulieren worden niet in behandeling genomen. 
• Stuur altijd de originele polis of boekingsbevestiging mee. Zonder dit originele bewijs kunnen wij de schade niet in behandeling nemen. 
 
 
Polisnummer verzekering _________________________________ 
 
 
1 Verzekerde die schade heeft geleden 

Naam en voorletters __________________________________________________________________  man  vrouw 

Straat en huisnummer _________________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats  _________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum  ________________________________ nationaliteit ____________________________________ 

Telefoonnummer privé ________________________________ werk ____________________________________ 

Beroep _________________________________________________________________________________ 

Bankrekeningnummer                    ___________________________________________ t.n.v. _____________________________

Heeft u bezwaar tegen correspondentie per mail?  nee  ja 

E-mail adres _________________________________________________________________________________ 

Heeft u een aansprakelijkheidsverz. particulier (AVP)?  nee  ja 

Zo ja, bij welke maatschappij?  ________________________________ polisnummer ____________________________________ 

 

2 Schadegebeurtenis 

 schade aan het logiesverblijf, de inventaris, speeltoestellen, privé-zwembad in de tuin van het logiesverblijf 
 schade aan een gehuurd kluisje of het verlies van de sleutel hiervan 
 het inhouden van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan de gehuurde boot. 

 

a Datum en tijdstip van de gebeurtenis?  ______________________________________________________________ 

b Toedracht en oorzaak van de gebeurtenis?  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

c  Wie draagt naar uw mening schuld aan de schade?  ______________________________________________________________ 

d  Wat is het schadebedrag?  ______________________________________________________________ 

 
Uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze hoger is dan € 25,-.  
De maximale uitkering bedraagt € 2.500,- per huurovereenkomst. 
 

Ondergetekende verklaart: 
De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de 
Europeesche verwerkt ten b ehoeve van het aang aan van verzeke ringsovereenkomsten en het b eheren van de daaruit voortvloeiende 
relaties, met inbegrip van de vo orkoming en be strijding van fr aude. De ged ragscode ”Ver werking Persoonsgegev ens Verzekerings-
bedrijf” is van t oepassing. De volledige tekst van deze gedrags code kunt u bekijken/opvragen bij het  Verbond van Verzekeraar s, 
www.verzekeraars.nl. De verstre kte gegevens  kunnen worden verwerkt in het  Centraal Inf ormatiesysteem van de in Ned erland 
werkende verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing. 
 
Ondergetekende verklaart: 
- vorenstaande vr agen en opgave n naar beste weten, juist en over eenkomstig de w aarheid te h ebben beant woord en verstrekt en  
geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; 
- dit schadeformulier en d e eventueel nog nade r te overleggen ge gevens aan de E uropeesche te v erstrekken mede om te dienen  tot 
vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; 
- hierbij voorzover nodig toestemming te geven aan de medisch a dviseur(s) van S OS International de van belang zijnde medische 
gegevens te ver schaffen aan de  medisch advise ur van de Eur opeesche met betr ekking tot de re den en achter grond in geval van 
geneeskundige behandeling, ziekenhuisopname en/of repatriëring; 
- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen; 
- bekend te zijn met de bepaling, dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt. 
 

____________________________________ _________ _________________________ _________________________________ 

(plaats)  (datum)   (handtekening) 


