RISK SOLUTIONS

SCHADEMELDING

(Voor elk schadegeval een afzonderlijk formulier gebruiken)

Zonder volledige beantwoording van onderstaande vragen kan de schadeclaim niet
in behandeling worden genomen.

25 - Tuingroep Wijkergouw

Polisnummer

: B08002589 -

1. Naam verzekerde

: Bond van Volkstuinders

2. Tuinpark

:

Naam tuinder

:

Email adres tuinder

:

Tuinnummer

:

Rekening nummer Tuinder

:

Adres Tuinpark

:

Postcode en plaats

:

25 - Tuingroep Wijkergouw

3. Wanneer heeft de schade plaatsgevonden? :
4. Waardoor is de schade ontstaan?

:

5. Bij inbraak/diefstal/vandalismeschade

: aangifte doen bij politie en procesverbaal bij dit formulier voegen

6. Specificatie van de betrokken voorwerpen

:

Omschrijving

Waar en wanneer
aangeschaft?

Aanschafprijs

Reparatie
kosten (nota
bijvoegen)

Als reparatie
niet mogelijk is,
hoeveel
bedraagt dan
volgens u de
schade?
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RISK SOLUTIONS

SCHADEMELDING

(Voor elk schadegeval een afzonderlijk formulier gebruiken)

: B08002589 - 25

Polisnummer

- Tuingroep Wijkergouw

6. Wie is de eigenaar van de verzekerde goederen :
7. Zijn de goederen ook nog bij een andere maatschappij verzekerde?

Zo ja, bij welke maatschappij, onder welk polisnummer en voor welk bedrag?

ja

nee

8. Eventuele uitkering te vergoeden door overschrijving op rekening van het tuinpark:
bankrekening nummer

:

ten name van

:

Ondergetekende verklaart bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en de
beschadigde voorwerpen onder zijn/haar berusting te houden voor eventuele expertise.
Tevens verklaart verzekerde hierbij bekend te zijn met de herbouwverplichting zoals vastgelegd in de
Algemene voorwaarden

Te

d.d.

20_

Handtekening tuinder:
Namens het bestuur van tuinpark

tekent

Naam

Voor gezien
d.d.

20

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier, voorzien met de naam en
handtekening van een bestuurslid, met bijlagen kunt u zenden naar:
Glasschades (niet hersteld via de glasherstellijn):
Aon Risk Solutions, per mail (claims.brand@aon.nl ) of per post (Aon Risk Solutions t.a.v. mevrouw
Yvonne de Bruyn-Vooys (Postbus 518, 3000 AM Rotterdam)
Overige verzekerde schades:
Lengkeek Expertises, per mail (tuinhuisschade@lengkeek.nl) of per post (Lengkeek Expertises, Postbus
94089, 1090 GB Amsterdam )
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