
Diefstal, schade, vertraging bij aflevering

POLISNUMMER 122222222223 SCHADEDOSSIERNUMMER 122222222223

NAAM 12222222222222222223 VOORNAAM 12222222222222222223

GEBOORTEPLAATS 12222222222222222222222223 GEBOORTEDATUM 13 13 1223

STRAAT 1222222222222222222222222222222223 Nr 1223 Bus 123

GEMEENTE 1222222222222222222222222223 TELEFOON 1223/1222223

VERTREKDATUM 13 13 1223 DATUM THUISKOMST 13 13 1223

BESTEMMING 1222222222222222222223

IBAN: 1222222222222223 .......BIC: ..12222222223
Uw IBAN staat onderaan uw rekeningafschriften (onder het saldo). Het is ook zichtbaar in uw elektronische banktoepassing.

Vaststellingen

1. Waarop heeft deze aangifte betrekking? o Diefstal

Origineel Proces 
Verbaal + aankoop
bewijs van dure 
voorwerpen bijvoegen

o Schade

Origineel schaderapport of 
proces verbaal bijvoegen. 
Voor schade aan ski 
materiaal volstaat het een 
getuigenverklaring bij  
te voegen

o  Vertraging of schade bij aflevering 
(min 12u.)

  Origineel aangifteformulier van 
de transportmaatschappij

  Originele aankoopbewijzen van 
eerste noodzaak

  Origineel bagagelabel
  Origineel vliegtuigticket of 

instapkaart

2. In welke omstandigheden heeft de diefstal of schade zich voorgedaan

 + datum, uur en plaats:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 Waar bevond de bagage zich op het ogenblik van de schade of diefstal: __________________________________________________________

__________________________________________________________

 Wat waren uw bezigheden op het ogenblik van het schadegeval: __________________________________________________________

__________________________________________________________

 In geval van diefstal van bagage uit een voertuig:

a. karakteristieken van het voertuig: merk, model, aard van het 

koetswerk

b. sinds wanneer stond het voertuig op de plaats van diefstal 

(datum + uur)

c. welke inbraaksporen werden waargenomen (herstellingsbestek 

bijvoegen)

d. waar bevond de bagage zich op het ogenblik van de diefstal 

(dak, koffer, binnenruimte, handschoenkastje)

 In geval van diefstal uit hotelkamer of vakantiewoning:

a. waar bevond de bagage zich op het ogenblik van de diefstal

b. welke inbraaksporen werden waargenomen

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

3. Onderschreef u nog andere polissen bij een andere verzekeringsmaatschappij, die eveneens deze schade, diefstal van reisgoed of 

laattijdige aflevering van de bagage dekken?

	 o	ja o neen

	 Zo	ja:	 •	bij	welke	maatschappij? ________________________________________________________________________________________

	 	 •	onder	welk	polisnummer? _______________________________________________________________________________________
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Inlichtingen over de gestolen/beschadigde bagage

Welke Goederen Kunnen ze 
hersteld worden? Aankoopprijs(1) Aankoopdatum Herstellingsfactuur(2)

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

	 o	ja  o	nee  / / 	 o	ja  o	nee

Inlichtingen over goederen van eerste noodzaak

Welke goederen? Aankoopprijs Aankoopdatum Factuur of bewijs
van betaling(2)

 / / 	 o	ja  o	nee

 / / 	 o	ja  o	nee

 / / 	 o	ja  o	nee

 / / 	 o	ja  o	nee

 / / 	 o	ja  o	nee

 / / 	 o	ja  o	nee

(1) Voor bijzondere en waardevolle voorwerpen dienen de facturen en/of bewijzen van betalingen meegestuurd te worden.
(2) Facturen en/of bewijzen van betalingen dienen meegestuurd te worden.

Ondergetekende verklaart dat alle gegevens op dit formulier ingevuld, eerlijk werden verstrekt.

Opgesteld te __________________________ op 13 13 1223

Handtekening:
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