
 
 

 

 

 
 

SCHADE-AANGIFTEFORMULIER  
O-KÉ TOTAALPLAN 

Voor een snelle schade-afhandeling dit formulier volledig invullen en ondertekenen. Bij 
schade ten gevolge van een ‘extern onheil’ (vallen, stoten, diefstal e.d.) het schade-
aangifteformulier incl. een kopie van uw aankoopnota direct inzenden of doorfaxen (010-
4471393) aan Actua Assurantiën B.V. Postbus 849, 3000 AV Rotterdam. 

In te vullen door verzekeringnemer 
De instructies op dit formulier nauwkeurig opvolgen resp. dit formulier duidelijk invullen. 

1) Certificaatnummer (Bon nr) :  ________________________________________________________  
 Ingangsdatum certificaat :    -   -    
 Naam verzekeringnemer :  ________________________________________________________  
 Adres :  ________________________________________________________  
 Postcode :  ________________________________________________________  
 Woonplaats :  ________________________________________________________  
 Telefoonnummer  :  ________________________________________________________  
 Bank-/Gironummer :  ________________________________________________________  
 
GEGEVENS VERZEKERD OBJECT (waarop de schade betrekking heeft) 
2) Soort :  ________________________________________________________  
 Merk/Type :  ________________________________________________________  
 Serie-/Mach.nr. :  ________________________________________________________  
 Aanschafprijs :  ________________________________________________________  
 
 
3) Storings-/schadedatum :   -   -    
 
 
4)  Wat voor schade betreft het : * 
  Diefstal   Verlies/Beroving   Inbraak 

 Partiële schade (o.a. val-, stoot-, zand- en waterschade)  
 Garantieschade (u hoeft alleen vraag 1 t/m 5 in te vullen) 
 Anders nl.:  _______________________________________________________________________  

 

 
5) Geef onderstaand een duidelijke omschrijving van de schadetoedracht  
      (zonodig een apart vel papier gebruiken): 
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  
* Het van toepassing zijnde hokje aankruisen.   
 



 
 
 
 

 
 

 
 
6) Waren er eventueel getuigen die de schade(toedracht) hebben gezien: *   ja  nee 
 (zo ja, volledige naam, adres en telefoonnummer vermelden) 
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 
 
7) Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander: *  ja  nee 
 (zo ja, volledige naam, adres en telefoonnummer vermelden) 
 Waarom meent u dat: 
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
  ____________________________________________________________________________________  
 
 
8) Heeft u de reparatiekosten reeds betaald: *   ja  nee 
 
 
9) Bij diefstal, verlies, beroving e.d. dient bij de politie ter plaatse aangifte te worden gedaan.  

HET ORIGINELE BEWIJS VAN AANGIFTE DIENT U BIJ TE VOEGEN 
 
 
    Datum aangifte:_______ - ________ - ____________ 

 
 
 
 
Aldus naar beste weten en overeenkomstig de waarheid ingevuld**: 
 
Plaats: ______________________  Datum:  ___________________________________________________  
 
 
Handtekening verzekerde:  ________________________________________________________________  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Stuur altijd bij een schademelding een kopie van uw aankoopnota mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Het van toepassing zijnde hokje aankruisen. 
** Door ondertekening van dit formulier verklaart verzekeringnemer bekend te zijn met de voorwaarde, dat bij onjuiste/onware  
 opgave elk recht op uitkering vervalt. 
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