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polisnummer : ___________________________ 

schadenummer : ___________________________ 

 
GEGEVENS VERZEKERINGNEMER = WERKGEVER = U 

bedrijfsnaam : _______________________________________________________________________ 

kantoor-/bezoekadres : _______________________________________________________________________ 

postcode en plaats : _______________________________________________________________________ 

contactpersoon voor deze schade : _______________________________________________________________________ 

 telefoonnummer overdag : _________________________ 

 e-mailadres : _______________________________________________________________________ 

 
 
GEGEVENS GETROFFEN WERKNEMER / INLENER / ZZP’ER = HET SLACHTOFFER 

naam en voorletters : _______________________________________________________________________ 

geboortedatum : [___] – [___] – [______] 

geslacht :   man      vrouw 

huisadres : _______________________________________________________________________ 

postcode en plaats : _______________________________________________________________________ 

telefoonnummer overdag : _________________________ 

e-mailadres : _______________________________________________________________________ 

IBAN-rekeningnummer : _______________________________________________________________________ 

burgerlijke staat :   gehuwd   geregistreerd partnerschap   ongehuwd 

BSN (Burgerservicenummer) : _________________________ 

 
 
GEGEVENS BETREFFENDE DE ARBEIDSRELATIE 

beroep / functie : _______________________________________________________________________ 

is sprake van een arbeidsovereenkomst met u? :   ja        nee 

zo ja: datum indiensttreding : [___] – [___] – [______]  

 soort arbeidsovereenkomst :   fulltime   parttime    oproepkracht 

 soort dienstverband :   vast     tijdelijk 

zo nee: soort overeenkomst :   pay-roll   uitzendkracht   ingeleende zzp’er 

 
 
GEGEVENS BETREFFENDE HET ONGEVAL 

datum en tijdstip van het ongeval : [___] – [___] – [______] circa [___] . [___] uur 

   tijdens het werk  tijdens woon-/werkverkeer 
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waar gebeurde het ongeval? : _______________________________________________________________________  

 [naam werk, adres en plaats]  _______________________________________________________________________ 

met welke werkzaamheden was het : _______________________________________________________________________ 

 slachtoffer bezig?  _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

wat is de oorzaak van het ongeval? : _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

hoe was de toedracht van het ongeval? : _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

zijn er getuigen?  :    nee    ja, te weten: 

 naam en adres [getuige 1]  _______________________________________________________________________ 

 naam en adres [getuige 2]  _______________________________________________________________________ 

zijn er foto’s gemaakt en beschikbaar? :    nee    ja 

heeft een derde schuld aan het ongeval? :    nee    ja, te weten: 

 naam en adres [schuldige 1] : _______________________________________________________________________ 

 naam en adres [schuldige 2]  _______________________________________________________________________ 

is het ongeval gemeld bij de Inspectie SZW? :   nee    ja, op [___] – [___] – [______] 

  toelichting: 
Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze 
meldingsplicht geldt voor ongevallen van eigen werknemers en van personen die onder 
gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten. Arbeidsongevallen die 
tot de dood hebben geleid moeten direct telefonisch worden gemeld op 0800-5151. 
Andere ernstige arbeidsongevallen, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname, moeten 
ook direct gemeld worden, hetzij op 0800-5151, hetzij via een online formulier. 

is er door de Inspectie SZW een boeterapport 
 opgemaakt?  :    nee    ja, op [___] – [___] – [______]   (nog) niet bekend 

heeft de Inspectie SZW u (al) een voornemen tot 
 boeteoplegging gezonden? :    nee    ja, op [___] – [___] – [______]   (nog) niet bekend 

 

 

GEGEVENS BETREFFENDE DE GEVOLGEN VAN HET ONGEVAL 

is er sprake van een dodelijk ongeval? :    nee    ja 

is het slachtoffer overgebracht naar een 
 ziekenhuis?  :    nee    ja 

heeft het slachtoffer blijvend letsel opgelopen? :    nee    ja   (nog) niet bekend 

welk letsel is door het ongeval ontstaan? : _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

 
 

GEGEVENS BETREFFENDE DE CLAIM 

bent u al aansprakelijk gesteld? :    nee    ja, door: 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

 

 

 

https://meldingen.inspectieszw.nl/DigitaleDienst.WebApp/Meldingen/frmMeldingFormulier.aspx?FormulierType=Ongeval
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acht u zich aansprakelijk? :    ja    nee, want: 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

is er ter zake van deze schade nog iets van : _______________________________________________________________________ 

 belang om mee te delen?  _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

 

ONDERTEKENING 

De op dit schadeaangifteformulier ingevulde en eventueel nog nader aan te leveren (persoons)gegevens kunnen worden opgenomen in de 
administratie van WUTHRICH assuradeuren en/of verzekeraars en in het centraal informatiesysteem (CIS) van in Nederland werkzame 
verzekeraars. 
Ondergetekende verklaart: 

 bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en naar waarheid te hebben beantwoord en uitgelegd; 

 geen bijzonderheden over het ongeval en het letsel te hebben verzwegen; 

 dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader aan te leveren gegevens aan WUTHRICH assuradeuren te verstrekken, zodat 
vastgesteld kan worden wat de omvang van de schade is, wie eventueel aansprakelijk is en op welke vergoeding aanspraak kan 
worden gemaakt; 

 van de inhoud van dit schadeaangifteformulier kennis te hebben genomen; 

 bekend te zijn met de voorwaarde dat bij onjuiste of onware opgave van gegevens elk recht op vergoeding vervalt; 

 alle relevante reeds in zijn bezit zijnde of nog door hem te ontvangen stukken terstond naar WUTHRICH assuradeuren door te sturen. 
 
 

 

DATUM  EN  PLAATS [___] – [___] – [______]  plaats: 
 

NAAM ONDERTEKENAAR  

HANDTEKENING 

 

 

 
 
 
 
Dit formulier graag ingevuld en ondertekend scannen en mailen naar schade@wuthrich.nl. 
Of opsturen naar Postbus 14092, 3508 SC  UTRECHT. 

mailto:schade@wuthrich.nl

