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Schadenr. Polisnr. Kenmerk producent

Naam en voornaam of benaming

Adres Financiële rekening

Privé-tel.

Beroep Tel. kantoor

Adres van het geteisterde risico

Verzekeringnemer

Bent u B.T.W. plichtig? JA NEEN

Mag u ze geheel aftrekken? JA NEEN

Indien gedeeltelijk, het percentage vermelden %

B.T.W.

Schadegeval

Schadedatum Uur Voor- / Namiddag

Plaats van het schadegeval

Nauwkeurig relaas van de feiten. Wat is er gebeurd?

Getuigen

Naam Naam

Adres Adres

Brandweer - Gerechtelijke autoriteiten

Trad de brandweer op?          JA          NEEN Optreden van gerechtelijke autoriteiten?          JA          NEEN

Zo JA, geef dan hun identiteit op

Brandweer Politie

Parket

• •

• •

brand
SCHADEAANGIFTE
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Naar gelang van de schadesoort kruist u hieronder het/de toepasselijk(e) vakje(s) aan

1. Brand  2. Schokstoot voertuig 3. Waterschade en 
of bliksem schade door minerale oliën
of ontploffing

4. Elektriciteitsschade 5. Storm, hagel, ijs of sneeuwdruk 6. Diefstal

7. Glasbraak 8. B.A. Gebouw 9. Andere schadesoorten

Vul nu de rubriek(en) in die met het/de nummer(s) van het/de door u gekruiste vakje(s) gemerkt is/zijn.

Eigenaar/huurder

Bent u eigenaar van het gebouw (huis, appartement, enz.)?

huurder van het gebouw (huis, appartement, enz.)?

Als u eigenaar bent en het gebouw niet bewoont, geef dan de identiteit van de huurder en zijn verzekeringsmaatschappij op

Als u huurder bent, geef dan de identiteit van de eigenaar en van zijn verzekeringsmaatschappij op

2. Schokstoot voertuig

Bent u eigenaar, vul dan rubriek nr. 10 in. 

Bent u huurder, verwittig dan uw eigenaar als u het nog niet gedaan hebt. Het is aan zijn verzekeraar om zich met de schade van

het gebouw te belasten. 

Als uw inboedel beschadigd werd, vul dan rubriek nr. 10 in.

Geef telkens de identiteit van de schadeaanrichter en zijn verzekeringsmaatschappij op.

3. Waterschade en schade door minerale oliën

Vul rubriek nr.10 in.

4. Elektriciteitsschade

Welk is het beschadigd voorwerp en/of apparaat (T.V., koelkast,..)?

Vermeld het merk het serienr.                                       de aanschaffingsdatum

( zo mogelijk factuur of garantiebewijs bijvoegen)

1. Brand (of bliksem of ontploffing)

Is het geteisterde gedeelte nog bewoond?          JA          NEEN

Zo NEEN, waarom?

Werden beveiligingsmaatregelen genomen?          JA          NEEN

Zo JA, welke?

Schade (rubriek nr.10 invullen)

• •
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Staat het voorwerp en/of apparaat onder garantie?          JA          NEEN

Zo JA, geef dan de naam op van de organisatie die de garantie verleent

Behoort het voorwerp en/of toestel u toe?          JA          NEEN

Zo JA, hoe hoog schat u de schade? (voeg een kostenraming bij of bezorg er ons zo vlug mogelijk één)

Zo NEEN, verwittig dan de eigenaar.

5. Storm,  hagel, ijs- of sneeuwdruk

Als de storm niet algemeen was, geef dan de identiteit op van een andere schadelijder uit de omgeving

Als u eigenaar bent, vul dan rubriek nr. 10 in.

Als u huurder bent verwittig dan uw eigenaar, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Het is aan zijn verzekeraar de schade aan

het gebouw te vergoeden.

Werd uw inboedel beschadigd, vul dan rubriek nr. 10 in.

6. Diefstal

Denk eraan dat u contractueel gehouden bent een klacht in te dienen.

Bent u eigenaar van de gestolen voorwerpen en/of inboedel of van het beschadigde gebouw, voeg dan een lijst van de gestolen

voorwerpen bij, vermeld, al was het maar bij benadering, hun waarde en vul in voorkomend geval rubriek nr. 10 in.

Stemt deze lijst overeen met die welke u aan de gerechtelijke autoriteiten bezorgde?          JA          NEEN

Bent u huurder en werd de eigendom van de eigenaar beschadigd, verwittig hem dan.

7. Glasbraak

Geef de identiteit op van de schadeaanrichter en zijn verzekeringsmaatschappij

Schade (rubriek nr. 10 invullen)

8. B.A. gebouw

Vermeld in rubriek nr. 10 de identiteit van derde alsook de materiële en lichamelijke schade.

Onderschreef u een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering?          JA          NEEN

Zo JA, bij welke maatschappij Polisnummer

Hebt u eraan gedacht deze verzekeraar ook te verwittigen?          JA          NEEN

9. Andere schadesoorten

Vermeld welke de schadesoort is en verduidelijk, voor zover nodig, het feitenrelaas alvorens aan rubriek nr. 10 te beginnen.
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Beschrijving van deze schade

Schatting: hoe hoog schat u (al was het maar bij benadering) de schade:

aan het gebouw?

aan inboedel, materieel of koopwaar?

1. Hebt u de bedoeling zelf herstellingen uit te voeren? JA NEEN

2. Heeft uw eigenaar de bedoeling herstellingen uit te voeren? JA NEEN

Heeft uw huurder de bedoeling herstellingen uit te voeren? JA NEEN

3. Wordt er een beroep gedaan op een hersteller, voeg dan zo mogelijk een kostenraming bij of bezorg ze ons zo vlug als mogelijk.

10. Schade

A. Schade aan uw bezittingen

B. Schade aan andere bezittingen

Als er schade aan andere bezittingen is, geef dan hieronder in de passende rubriek de identiteit op van de betrokken persoon en

zijn verzekeraar en beschrijf de schade

a) van (een) derde(n)

b) van uw eigenaar (indien u huurder bent)

c) van uw huurder (als u eigenaar bent)

VIVIUM N.V.

Lid van de P&V groep

Koningsstraat, 153 - 1210 Brussel
TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66
www.vivium.be

BTW BE 0404.500.094 RPR Brussel 
BANK 320-0002736-90 - IBAN BE34 3200 0027 3690
BIC BBRUBEBB - Onderneming toegelaten onder code 0051

Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook
strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.  De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het ESV Datassur, dat de
speciaal op te volgen verzekeringsrisico’s ter herinnering brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars. 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer
� Uw gegevens van persoonlijke aard worden opgenomen in de bestanden van VIVIUM.  Deze kunnen gebruikt worden voor alle commerciële doeleinden en het

beheer van de verzekeringscontracten BODR.  U heeft het recht deze gegevens in te zien en te wijzigen.  Eveneens heeft u de mogelijkheid tot inzage van het
openbaar register bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer.

� In het belang van een snel beheer van het dossier schadegevallen, verstrekt u bij deze uw specifieke en formele instemming met betrekking tot het gebruik van de
u aanbelangende medische informatie.

DATASSUR
U stemt er bij deze mee in dat VIVIUM het ESV Datassur persoonsgegevens meedeelt, die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico’s en van
het beheer van de contracten en desbetreffende schadegevallen.  Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens
die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten.  Om dat recht uit te oefenen moet de persoon in kwestie een gedateerd en
ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen naar het volgende adres : Datassur, dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.

Opmerking
Elke klacht met betrekking tot het verzekeringscontract kan gericht worden aan de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen, 35 te 1000 Brussel - Tel:
(02) 547 58 71). Het neerleggen van de klacht doet geen afbreuk aan het recht om juridische stappen te ondernemen.

Te       , op

Handtekening van de verzekeringnemer,

• •

SA-brand-2151N_2007  9/7/07  12:04 PM  Pagina 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14172.000 14172.000]
>> setpagedevice


