
 

 

 

Aangifteformulier 

Schade algemeen 
 
1. Aangifte betreft 
Maatschappij:    ______________ Tussenpersoonnummer: ______________ 
Schadenummer maatschappij: ______________ Schadenummer TP:  ______________ 
 
Welke verzekering betreft het? 
□ Opstal   □ Verzameling   □ Reis    □ Rijwielen 
□ Inboedel   □ Antiek/kunst  □ Pleziervaartuigen  □ Woonschepen 
□ Aansprakelijkheid  □ Elektronica   □ Caravan 
□ Glas    □ Instrumenten  □ Overige: _____________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
2. Gegevens verzekeringnemer 
Naam en voorletters  _______________________________________________________________ 
Adres    _______________________________________________________________ 
Postcode   ________ Plaats _________________________________________________ 
Telefoon   _________________________ Mobiel ________________________________ 
E-mail adres   _______________________________________________________________ 
Rekeningnummer (IBAN) _______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
3. Schadegegevens 
Schadedatum   ____ / ____ / ________ om ____ : ____ uur 
Plaats/adres van de schade _______________________________________________________________ 
(Ook locatie noemen, bijvoorbeeld keuken, tuin etc.) 

Wat is er gebeurd? Stuur indien nodig een situatieschets en/of toelichting op een los blad mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Heb je aangifte gedaan? □ Nee  □ Ja, bij politiebureau _________________________________ 
      Stuur ook een kopie van de aangifte mee 

Schade is veroorzaakt door 
Naam en voorletters  _______________________________________________________________ 
Adres    _______________________________________________________________ 
Postcode   ________ Plaats _________________________________________________ 



 

 

 
Zijn er medeschuldigen? □ Nee  □ Ja, naam _______________________________________ 
      Adres  _______________________________________ 
      Postcode ________ Plaats _________________________ 
 

naam  _______________________________________ 
      Adres  _______________________________________ 
      Postcode ________ Plaats _________________________ 
 

 
Waren er getuigen?  □ Nee  □ Ja, naam _______________________________________ 
      Adres  _______________________________________ 
      Postcode ________ Plaats _________________________ 
 

naam  _______________________________________ 
      Adres  _______________________________________ 
      Postcode ________ Plaats _________________________ 
 
Kan de schade naar jouw mening verhaald worden op een ander? 

□ Nee  □ Ja, naam _______________________________________ 
      Adres  _______________________________________ 
      Postcode ________ Plaats _________________________ 
 

naam  _______________________________________ 
      Adres  _______________________________________ 
      Postcode ________ Plaats _________________________ 

 
 
____________________________________________________________________ 
4. Schadebedrag Stuur eventuele nota’s of offertes mee. 

 

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen 

Merk, Type, Soort, Naam Serie- 
nummer 

Bouwjaar Aankoop 
datum 

Aankoop 
bedrag 

Herstel 
bedrag 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

 
Met wie kan er eventueel contact worden opgenomen om de schade op te nemen? 

□ Verzekeringsnemer  □ Anders, namelijk _______________________________________ 
Telefoonnummer _______________________________________

 Adres   _______________________________________ 
     Postcode  ________ Plaats _________________________ 
 



 

 

Is de schade te herstellen?  □ Nee   □ Ja 
Bewaar beschadigde goederen voorlopig 
 
Reparateur 
Naam en voorletters  _______________________________________________________________ 
Adres    _______________________________________________________________ 
Postcode   ________ Plaats _________________________________________________ 
Telefoonnummer  _______________________________________________________________ 
 
 

 
____________________________________________________________________ 
5. Andere verzekeringen 
Ben je elders tegen deze schade verzekerd? 
□ Nee  □ Ja, verzekerd bedrag €______________________________________________________ 
  Maatschappij ___________________________ Polisnummer _________________________  
 
Zijn er voorwerpen apart verzekerd? Bijvoorbeeld sieraden of elektronica 
□ Nee  □ Ja, verzekerd bedrag €______________________________________________________ 
  Maatschappij ___________________________ Polisnummer _________________________  
 

____________________________________________________________________ 
6. Schade aan gebouw Alleen invullen bij schade aan het gebouw, inboedel en/of glas 
Ben je eigenaar van het gebouw?     □ Nee  □ Ja 
Zijn er sporen van braak?       □ Nee  □ Ja 
Is het gebouw bewoond?       □ Nee  □ Ja 
Is het glas gebroken en vervangen door hetzelfde soort glas?  □ Nee  □ Ja 
Gegevens beschadigd glas  x  cm □ Enkel □ Dubbel Waarde: €_______ 
Gegevens beschadigd glas  x  cm □ Enkel □ Dubbel Waarde: €_______ 
Gegevens beschadigd glas  x  cm □ Enkel □ Dubbel Waarde: €_______ 
Gegevens beschadigd glas  x  cm □ Enkel □ Dubbel Waarde: €_______ 
Zijn er noodvoorzieningen aangebracht?     □ Nee  □ Ja, voor € ___________ 
 

____________________________________________________________________ 
7. Aansprakelijkheid (schade aan anderen) Stuur ontvangen brieven, nota’s etc. mee 
In welke hoedanigheid word je aansprakelijk gesteld?  □ Particulier □ Bedrijf 
Welke schade werd toegebracht? □ Persoonlijk letsel, namelijk__________________________________ 
     □ Materiële schade, namelijk__________________________________ 
Waarmee werd de schade veroorzaakt?_______________________________________________________ 
 
Gegevens benadeelde 
Naam en voorletters  _______________________________________________________________ 
Adres    _______________________________________________________________ 
Postcode   ________ Plaats _________________________________________________ 
Telefoon   _________________________ Mobiel ________________________________ 
E-mail adres   _______________________________________________________________ 
Rekeningnummer (IBAN) _______________________________________________________________ 
 
In welke relatie staat deze tot jou, dan wel de veroorzaker?______________________________________ 
 



 

 

Is de tegenpartij zelf verzekerd tegen deze schade? □ Nee □ Ja, Maatschappij:__________________ 
         Polisnummer:_______________________ 
Is de schade daar al gemeld?    □ Nee □ Ja 

____________________________________________________________________ 
De verstrekte gegevens kunnen deel uitmaken van het geautomatiseerde bestand van de maatschappij 
alsmede van het Centraal Informatie Systeem van Verzekeraars. Voor beide geldt volgens de wet een 
privacyreglement. Aanmelding van deze registratie bij de registratiekamer is gedaan op 23-04-1990. Een 
afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor ieder ter inzage bij Stichting CIS, Westblaak 108, 3012 
KM Rotterdam.  

____________________________________________________________________ 
Ondergetekende verklaart: 

- Vorenstaande vragen en opgave naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben 
beantwoord en verstrakt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; 
- Dit schadeformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij op te 
sturen om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; 
- Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. 
 
Plaats:________________________   Handtekening*: 
Datum: /  /   
 
* Bij minderjarigheid handtekening ouder/voogd 

 

Ruimte voor extra toelichting/situatieschets: 
  



 

 

 

Gebruiksaanwijzing 
Algemeen schadeformulier 

 

Bezoekadres: 
Optima  

Kade 40 B 
3371 EP Hardinxveld-Giessendam 

tel 088-5434333 
e-mail schade@optima.nl 

 

Voor het melden van een schade waarbij een of meerdere voertuigen zijn betrokken 
dient het Europees Schadeformulier gebruikt te worden. 

 
! Probeer zoveel mogelijk de schade te beperken. 

 

1. Dit schadeformulier is bedoeld voor het melden van alle soorten schade, maar niet van schade waarbij 
motorvoertuigen zijn betrokken. 

2. Dit formulier kan gebruikt worden voor het melden van schade die u zelf heeft geleden en voor het melden van een 
schade die is veroorzaakt door uzelf, of door een ander (mens of dier) waarvoor u verantwoordelijk bent, en waarvoor 

u aansprakelijk bent gesteld. 

3. Het is van groot belang om in alle gevallen alle stukken mee te sturen die op deze schadeaangifte betrekking 
hebben, zoals: een proces-verbaal, rekeningen, offertes voor herstel, originele aankoopnota’s. 

4. Meld een schade zo snel mogelijk bij Optima (telefoon: 088-5434333). Maak voor uzelf een kopie van het ingevulde 
schadeformulier en noteer de datum waarop u het schadeformulier heeft verzonden. 

 
! Bij Diefstal/inbraak, direct een politierapport laten opmaken. Deze met het schadeformulier 

meezenden. 

 
! Als u de schade te laat meldt, is het mogelijk dat die niet meer (goed) kan worden vastgesteld. Het 

kan er zelfs toe leiden dat u geen recht meer heeft op een vergoeding van de schade. 
 

5. U moet aangeven of u elders tegen ( een gedeelte van ) deze schade bent verzekerd. Dat kan zich bijvoorbeeld 

voordoen bij het doen van een beroep op een reisverzekering. Dan kunnen er zaken zijn die onder de dekking van 
een ziektekosten of een kostbaarhedenverzekering vallen. Bij een beroep op een inboedelverzekering kan het 

bijvoorbeeld zo zijn dat voor een gedeelte van de inboedel een kostbaarhedenverzekering is afgesloten. 
6. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

 
Expertise 

 

Een expert wordt pas ingeschakeld als de omvang/oorzaak van de schade bekend is doormiddel van 
een schadebegroting (bijvoorbeeld offerte van een reparateur of opsomming van eventueel 

gestolen/beschadigde goederen + aankoopbedrag en ouderdom). De schadeomvang moet hoger zijn 
dan € 450,00. Na ontvangst van het schadeformulier en de schadebegroting zal de maatschappij 

beoordelen of er een expert moet worden ingeschakeld. Deze expert neemt telefonisch contact met u 

op om een afspraak te maken! Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden waar u overdag te 
bereiken bent. 

 
! U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen, ook al vult een 

ander het formulier voor u in. U verklaart met de ondertekening van het formulier dat het 
formulier naar beste weten, juist en naar waarheid is ingevuld. 

 

Heeft u nog vragen over dit formulier of eventueel over de voortgang van uw schade, dan kunt u 
gerust contact opnemen met onze schadeafdeling. 
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