Aansprakelijkheid

Let op!
Sla dit formulier eerst op
bij uw documenten op
uw computer. Vul daarna
het formulier in.

Schade-aangifteformulier
Schadenummer
(in te vullen door FBTO)

:

1. Uw gegevens
Voorletters en achternaam

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoon privé

:

Telefoon werk

:

E-mailadres

:

Man

Geboortedatum
:
(dd/mm/jjjj)
		
FBTO relatienummer
(indien bekend)
:

2. Gegevens van de schade
Wanneer vond de schade plaats?
Datum
:
		
		
(dd/mm/jjjj)
Tijdstip

:

Waar vond de schade plaats?
Straat

:

Plaats

:

Gemeente en provincie

:
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>

Vrouw

Wie heeft de schade veroorzaakt?
Voorletters en achternaam

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en Woonplaats

:

Leeftijd

:

Beroep

:

Man

Is de schade gemeld aan
de politie? 		
Zo ja, welk bureau?

:

Adres

:

Nee

Vrouw

Ja

Let op! Het proces-verbaal en/of rapport s.v.p. meesturen met dit formulier.
Vindt u dat een ander dan
uzelf voor de schade
aansprakelijk is?

:

Kunt u aangeven waarom?

:

Ja		

Nee

3. Gegevens van de tegenpartij (indien van toepassing
Welk bedrag wilt u als
schadevergoeding claimen?

:

Waaruit bestaat dit schadebedrag?

:

€

Waar bevindt zich het beschadigde voorwerp?
Straat en huisnummer

:

Postcode en Plaats

:

Aan wie moet het schadebedrag worden uitgekeerd?
Voorletters en achternaam

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Man
NL

4. Letselschade
:

Zo ja, welk letsel?

:

Ja		

Nee
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Is letselschade aan derden
toegebracht?
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>

Vrouw

Wie is de getroffene?
Voorletters en achternaam

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoon

:

Leeftijd

:

Man

Waar vindt verpleging plaats? :

Thuis		

Vrouw

Ziekenhuis

5. Getuigen
Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Leeftijd

6. Overige vragen
Had u tijdens het incident de
beschadigde voorwerpen in huur,
leen, gebruik, vervoer, bewerking,
bewaring, herstel of om andere
redenen in uw bezit?
:
Geef een duidelijke uitleg van de situatie en verduidelijk deze eventueel met een schets.
(Geef bij een verkeerssituatie duidelijk de geplaatste borden voorrangsweg/kruising/
woonerf, etc. aan).
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>

>

7. Slotverklaring
Ondergetekende verklaart:
- bovengenoemde vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de
waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen bijzonderheden met betrekking tot
deze schade te hebben verzwegen;
- dit schadeformulier en eventueel nog nadere informatie aan FBTO te verstrekken zodat
FBTO de omvang van de schade en het recht op uitkering kan vaststellen.
Woonplaats

:

Datum
:
		
(dd/mm/jjjj)
Handtekening

:

8. Heeft u het formulier helemaal ingevuld?
		
		

Sla het ingevulde formulier op bij uw documenten op uw computer.
- Stuur het formulier als bijlage mee per mail naar: schaderegeling@fbto.nl
Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk
aan uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig.
Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op fbto.nl. Deze vindt u onderaan op onze website
onder de link ‘Privacy’. Hier leest u wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken
tegen verwerking van uw gegevens. Wilt u ons Privacy Statement op papier ontvangen?
Stuur een mail naar info@fbto.nl of bel (058) 234 56 78.

9. Heeft u nog vragen?
		

Kijk op fbto.nl of bel (058) 234 56 00.
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