
Schade-aangifte Bootverzekering

Naam adviseur                 

Rekening courantnummer adviseur       

Referentienummer adviseur           

Polisnummer                  

Schadenummer                 

Verzekerde

Naam                      

Adres                      

Postcode en plaatsnaam              

Telefoon              Privé    

                  Werk    

E-mail adres                   

IBAN nummer                  

Het ongeval

Is de schade al gemeld?             n Ja    n Nee

Zo ja, aan wie?                 

Wat is de naam van de verzekerde boot?     

Wie bestuurde de boot tijdens het ongeval?   

Wat is zijn/haar adres?             

                        

Werd de boot tijdens het ongeval verhuurd?   n Ja    n Nee

Aan derden uitgeleend?             n Ja    n Nee

Voor welk doel werd de boot gebruikt toen het 
ongeval plaatsvond?

                        

Werd er aan een wedstrijd deelgenomen?    n Ja    n Nee

Zo ja, werd er geprotesteerd?          n Ja    n Nee   (Graag protestuitslag bijvoegen)

Op welke datum en tijd vond het   Datum   
ongeval plaats?
                  Tijd      uur

Waar vond het ongeval plaats?          
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De verzekerde boot was tijdens het ongeval   n Gemeerd
                        n Varende onder zeil
                        n Varende op de motor
                        n In de winterstalling
                        n Op een helling

                        n Anders, namelijk   

                        

Werd de boot gesleept?             n Ja    n Nee

Zo ja, door welk ander vaartuig?         

Wie was de schipper en wie de eigenaar van
het slepende vaartuig?

                        

Geef hiernaast de bijzonderheden aan over de  
omstandigheden waaronder het ongeval heeft  
plaatsgevonden. Vermeld daarbij de breedte  
van het water, de windrichting, stroming,  
uitzicht, koers en snelheid etc van de eigen boot.

                        

Bij aanvaring met een andere boot hiernaast  
graag de gegevens over die boot met vermelding  
van de windrichting, koers, snelheid of er  
uitkijk werd gehouden etc, van die boot.

                        

Verduidelijk e.e.a. zo mogelijk met een 
situatietekening. Als de boot verhuurd of 
uitgeleend was graag een verklaring van de 
desbetreffende personen met betrekking tot 
het bovenstaande bijvoegen.

                        

Wie waren de opvarenden van uw boot?     

Welke andere personen waren getuige van 
het ongeval?                  
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Is van het gebeurde politierapport of 
procesverbaal opgemaakt?           n Ja    n Nee

Zo ja, waar berust dit?              

Kan de schade worden verhaald wegen schuld 
van derden?                  n Ja    n Nee

Zo ja, op wie (naam en adres vermelden)?

                        

Op welke gronden denkt u dat verhaal 
mogelijk is?

                        

Schade aan uw eigen boot

Waaruit bestaat de beschadiging aan uw boot?  

                        

Op welk bedrag wordt de schade aan uw boot
begroot?                    €

Is dit een schatting van uwzelf of een 
reparateur?                   n Eigen schatting
                        n Schatting van de reparateur

Waar en wanneer kan de schade worden
opgenomen?                  

Wie voert de reparatie uit?           

Schade aan derden

Is er ook schade aan derden toegebracht?    n Ja    n Nee

Zo ja, wat is de aard van de schade?       n Persoonlijk
                        n Materieel

Wie trof het letsel of wie is de eigenaar van
het beschadigde voorwerp of vaartuig?

                        

Is deze zelf tegen de schade verzekerd?     n Ja    n Nee

Zo ja, bij welke maatschappij?          

Is er al een verzoek tot schadeloosstelling bij 
u ingediend?                  n Ja    n Nee

Zo ja, door wie en tot welk bedrag?       

                        €

NB: alle stukken onbeantwoord aan ons sturen.

Acht u zichzelf of de bestuurder van uw boot 
schuldig aan de schade of het letsel aan 
andere toegebracht?              n Ja    n Nee

Waarom denkt u dat?
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Welke verdere bijzonderheden die op het 
ongeval betrekking hebben kunt u nog 
vermelden?

                        

U kunt de ruimte hieronder gebruiken voor 
een situatieschets.

Ondergetekende verklaart de vragen en opgaven op dit formulier naar beste weten, juist en naar 
waarheid te hebben beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te 
hebben verzwegen. Ondergetekende weet wat er in dit formulier staat en weet dat dit formulier 
en de eventueel aan de maatschappij nog te verstrekken gegevens dienen om de omvang en het 
recht op schade-uitkering vast te stellen.

Datum                     

Plaats                      

Handtekening verzekerde            
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