
© WUTHRICH 

 

                 SCHADEMELDING WOONHUIS- EN INBOEDELVERZEKERING 
 

 
S.V.P. ALLE VRAGEN VOLLEDIG BEANTWOORDEN - EEN STREEP GELDT NIET ALS ANTWOORD 

AANKRUISEN HETGEEN VAN TOEPASSING IS 
 
Polisnummer:                                                   Schadenummer:                               
 
1. VERZEKERINGNEMER  
 
Naam en voorletters : ______________________________________________  vrouw  man 

Huisadres : _____________________________________________________________ 

Postcode : ________________________ Woonplaats: __________________________ 

Telefoonnummer overdag : ______________________________________________  privé  zaak 

Bank-/Postbanknummer  : ________________________ Polisnummer: _________________________ 

 
2. WAT IS ER BESCHADIGD OF VERLOREN GEGAAN?  
 

 woonhuis/huurdersbelang  inboedel/kostbaarheden   glas  overig, te weten _______________________ 
 
3. HET VOORVAL  
 
Datum van het voorval : _______-_______- 20_____ Tijdstip: ___________________________uur 

Waar vond het voorval plaats? : ____________________________________________________________ 

(s.v.p. volledig adres vermelden)   ____________________________________________________________ 

Wat is er precies gebeurd? S.v.p. duidelijke :  ____________________________________________________________ 

omschrijving met oorzaak (een eventuele    ____________________________________________________________ 

situatieschets gaarne op een apart vel).    ____________________________________________________________ 

 
4. WIE IS DE VEROORZAKER VAN DE SCHADE? GETUIGEN? 
 
Naam en voorletters :  _____________________________________________  vrouw  man 

Huisadres :  ____________________________________________________________ 

Postcode :  _______________________ Woonplaats: __________________________ 

Naam en adres van getuigen : ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 
5. INBRAAK/DIEFSTAL/VANDALISME/PROCES-VERBAAL 
 
Op welke wijze heeft men zich toegang : ____________________________________________________________ 

verschaft tot het woonhuis?    ____________________________________________________________ 

Zijn er sporen van braak aanwezig? :   ja   nee 

Zo ja, welke? : ____________________________________________________________ 

Is een proces-verbaal/rapport opgemaakt? :  ja   nee 

Zo ja, door wie? : _______________________ Te: _ ________________________________ 

Zo nee, waarom niet? : ____________________________________________________________ 

 
6. GLASSCHADE 
 
Wat voor soort glas is beschadigd? :   enkel        dubbel      HR ++       draadglas   

   anders, te weten ____________________________________________ 

Specificatie van de glasschade : _________ x _________ cm  _________ x _________ cm 

Aard van de glasschade :  gebarsten/gescheurd    gebroken    lekkage  

   anders, te weten ____________________________________________ 

    
7. DE SCHADE 
 
Wat is de aard van de beschadiging? : ____________________________________________________________ 

Is de schade herstelbaar? :   ja   nee 
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Naam en adres hersteller : ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

Waar kan eventuele expertise plaatsvinden? : ____________________________________________________________ 

 
 
Omschrijving 

schadeobject(en) 

Aankoopdatum of 

geschatte ouderdom  

Oorspronkelijke  

aankoopprijs 

Herstelkosten Huidige 

aankoopprijs 

_____________________________ ___-____- ______ €  ____________ € ___________ € __________ 

_____________________________ ___-____- ______ €  ____________ € ___________ € __________ 

_____________________________ ___-____- ______ €  ____________ € ___________ € __________ 

_____________________________ ___-____- ______ €  ____________ € ___________ € __________ 

_____________________________ ___-____- ______ €  ____________ € ___________ € __________ 

_____________________________ ___-____- ______ €  ____________ € ___________ € __________ 

 
 

8. EIGENDOM EN ANDERE VERZEKERINGEN 
 
Zijn de schadeobjecten uw eigendom?  :   ja   nee 

Zo nee, wie is dan de eigenaar? : ____________________________________________________________  

Zijn de schadeobjecten elders verzekerd? :   ja   nee 

Zo ja, hoe en waar? : soort verzekering  _____________________________________________ 

  naam maatschappij   ___________________________________________ 

  polisnummer _________________________________________________ 

 

9. TOELICHTING/VERVOLG VAN HET ANTWOORD OP VRAAG  …….. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
10. SLOTVRAAG 
 
Is er ter zake van de schade nog iets van belang mede te delen? 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

BELANGRIJK: 
 
Het meezenden van de kennisgeving van aangifte bij de politie, aankoopnota’s, offertes, herstelnota’s, vervangingsnota’s, 
betalingsbewijzen, garantiebewijzen, (digitale) foto’s, alsmede overige in uw bezit zijnde stukken met betrekking tot uw 
verzoek tot schadeloosstelling bevordert een vlotte behandeling. 
De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader over te leggen gegevens dienen tot vaststelling van de  
omvang van de schade en het recht op uitkering en worden opgenomen in door WUTHRICH en/of verzekeraars gevoerde 
persoonsregistraties resp. het Fraude Informatie Systeem Holland (FISH). 
 
Ondergetekende verklaart alle vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en  
geen bijzonderheden met betrekking tot de schade te hebben verzwegen, alsmede bekend te zijn met de bepaling, dat  
bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt. 
 
 
 
___________________________________________________________________________________,_______________ 
 
Handtekening verzekeringnemer  Plaats Datum   
 
 
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen/faxen/e-mailen naar de afdeling variaschade van WUTHRICH: 
Postbus 14092, 3508 SC  UTRECHT 
Fax: 030 – 2549107 
E-mail: variaschade@wuthrich.nl 


