
Schade-aangifte
Goederen- en
aansprakelijkheids-
verzekering vervoerders

Polisnummer: Schadenummer:

Verzekerde

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoon Telefax:

Bank-/postrekeningnummer

Is deze schade reeds gemeld Nee Ja

Wanneer en hoe

Wat is de schadedatum

Welke zaken werden beschadigd of zijn verloren gegaan

Hoe waren ze verpakt (nauwkeurig omschrijven)

Wat is de waarde van de gehele zending

Wat is het gewicht van de beschadigde / manco zaken

Met welk voertuig is het transport uitgevoerd (merk/kenteken)

Waar is de schade ontstaan (plaats)

Welke condities waren op dit vervoer van toepassing BW 8 (wegvervoer) CMR

AVC AVVV

Welke andere voorwaarden zijn er van toepassing

Waaruit bestaat de schade

Waardoor werd deze veroorzaakt

Op welk bedrag wordt de schade begroot Eur.

Is er sprake van restantwaarde Nee Ja Eur.

Waar kan de schade gecontroleerd worden

Hebben ontvangers bij aflevering protest aangetekend Nee Ja

Is dit protest aangetekend op het vervoersbewijs Nee Ja

Is er aangifte gedaan bij de politie Nee Ja

Zo ja, bij welk bureau

Is er sprake van schuld bij derden Nee Ja

Zo ja, naam

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoon Telefax:

Is / zijn deze verzekerd Nee Ja

Maatschappij

Namen en adressen van getuigen

Assurantie Bemiddeling Wegtransport
Postbus 3027
3316 EA Dordrecht

http://www.go2pdf.com


Nee Ja

Was u de eerste vervoerder Nee Ja

Zo nee, gaarne naam en adres van de overige betrokken
vervoerders.
Naam en adres van de opdrachtgever

Naam en adres van de afzender

Naam en adres van de ontvanger

Van waar naar waar werden de goederen vervoerd

Wie heeft voor de belading zorggedragen

Wie heeft voor de stuwage zorggedragen

Door wie zijn de goederen gelost

Vond het transport plaats onder douanesluiting Nee Ja

Heeft u het transport over het hele traject uitgevoerd

Is de ladingbelanghebbende zelf tegen transportschade verzekerd Nee Ja

Zo ja, welke maatschappij

Verdere gegevens die van belang kunnen zijn bij de
beoordeling van de schade

Belangrijk – Vrachtbrief
– Foto’s van de schade aan de lading

Ter bevordering van een vlotte schaderegeling verzoeken – Kopie handelsfactuur
wij u de volgende documenten bij te voegen: – Kopie aangifte bij politie

– Door ontvanger onder protest afgetekend reçu
– De over de schade gevoerde correspondentie
– Verklaring veearts bij vee
– Een eventueel ontvangen c la im

Plaats Datum Handtekening verzekerde
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