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Schadeformulier Aansprakelijkheidsverzekering  
 
Je hebt contact met ons opgenomen omdat je een schade hebt veroorzaakt. Vervelend, maar je deed 
het vast niet met opzet. We willen graag snel en goed de schade regelen. En jij kan daarbij helpen. 
 

Schadeformulier invullen 
Om te kunnen beoordelen wat er is gebeurd en op welke schadevergoeding de andere partij recht 
heeft, hebben wij meer informatie nodig. Het is daarom belangrijk dat je dit schadeformulier invult 
en snel naar ons terugstuurt. Wij kunnen de schade sneller afhandelen als je ook meteen de 
aankoopbon of de offerte voor reparatie meestuurt. 
 

Per e-mail opsturen 
Scan het dan in of maak er een goede foto van. Deze stuur je naar schade@independer.nl. Je 
ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging. 
 
Per post opsturen 
Stuur je het per post op? Maak dan voor jezelf een kopie voor het geval het formulier niet bij ons 
aankomt. Je kunt het schadeformulier opsturen naar: 
 
Independer  
Afdeling Schade 
Antwoordnummer 1706 
1200 VB HILVERSUM 
 
Heb je nog vragen? 
Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17:30 uur bereikbaar op 
035-751 50 22. Wij helpen je graag. 
 

schade@independer.nl
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1. Algemeen  
Heb je de schade al gemeld?  Ο Nee  

Ο Ja, op ___-___-___20_____ bij: _________________  
 
2. Je gegevens  
Naam en voorletters   : ______________________ man / vrouw  

Straat en huisnummer  : ______________________  

Postcode en woonplaats  : ______________________  

Telefoonnummer   : privé: _________________ werk: _______________  

E-mailadres    : ___________@___________  

Geboortedatum   : ______________________  

IBAN-nummer    : NL______________________  

 
Ben jij, of de tegenpartij  (voor een deel) ergens anders verzekerd voor deze schade?  

Ο Nee    Ο Ja, bij ________________     Polisnummer: ______________________  

 
3. Schade  
Er is: 
Ο schade aan spullen van een ander   
Ο iemand gewond geraakt  
 
De schade is veroorzaakt door: 
Ο jou of je partner    Ο iemand anders, namelijk:     
Ο een langdurig inwonende   Naam, adres en geboortedatum :   _____________________ 
Ο kind (leeftijd________)          _____________________ 
      
Wat is je relatie tot deze persoon?  _____________________ 
 
Zijn er meer veroorzakers?  
Naam, adres en geboortedatum:  ____________________________________________  

 
____________________________________________  

   
 
Schadedatum :     ______________________ Tijd: ________________  
 
Plaats/adres van de schade:  ________________________________ 
 
Wat is er gebeurd?:  
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

(Als dit nodig is kun je gerust een situatieschets en/of toelichting op een los blad bijvoegen)  
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4. Wat is er vermist of beschadigd? 

Gegevens voorwerpen Aankoopdatum Aankoopbedrag* Herstelbedrag* 

    
    

    
    

    
 
* Graag de aankoopbon/ offerte voor reparatie meesturen als je deze hebt 

 
5. Gegevens tegenpartij  
 

Naam: ___________________________________________________________     man / vrouw  

Adres: _______________________________________________________________________ 

Postcode:  ______________ Woonplaats:   __________________________ 

Telefoonnummer: ______________ E-mailadres: ______________@___________ 

IBAN-nummer: NL____________*   

Geboortedatum:               ___-___-________ 

 
(Het IBAN-nummer van de tegenpartij is niet verplicht.  Als je deze al wel kunt invullen, kan de schade sneller worden afgehandeld)  
 

Door het zetten van je handtekening verklaar je: 

 ervan op de hoogte te zijn dat bij opzettelijk invullen van onjuiste informatie of het 
achterhouden van informatie u geen recht op schadevergoeding heeft. 

 ervan op de hoogte te zijn van wat er op dit formulier is ingevuld. 
 
 
 
________________  __________________   ___________________  
 
Plaats  Datum    Handtekening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


