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Schadeformulier

Wat is belangrijk om te weten?  
•  Vul het formulier volledig in en onderteken het. Anders kan uw 

aangifte niet worden behandeld. 
•  Onder het kopje Bijlagen staat een overzicht met documenten. 

Stuur de documenten mee die voor uw aangifte belangrijk zijn.
 

 

1 Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters
of bedrijfsnaam

Telefoonnummer

E-mail

Adres

Postcode

Woonplaats

Kunt u de btw van de schade verrekenen?  n  Nee    n  Ja

IBAN rekeningnummer

2 Gegevens schade

Wanneer is de schade ontstaan?

	 	 	 Vul	datum	en	tijd	in.

Waar is de schade ontstaan?

	 	 	 	Kunt	u	geen	straatnaam	en	huisnummer	opgeven,	omschrijf	dan	de	
locatie	zo	duidelijk	mogelijk.
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Hoe de schade is ontstaan?

  	 Omschrijf	dit	zo	duidelijk	mogelijk.

Wat is uw schade?

  	 Omschrijf	dit	zo	duidelijk	mogelijk.

	 	 	 U	kunt	een	situatieschets	en/of	foto’s	meesturen.	

Waarom vindt u dat de gemeente 
aansprakelijk is?

  	 	Beschrijf	dit	zo	precies	mogelijk.	Als	dit	formulier	te	weinig	ruimte	biedt,	
kunt	u	uw	motivering	ook	als	bijlage	meesturen.

Heeft u financiële schade  n  Nee. Ga	door	naar	vraag	3.		  n  Ja

Wat is het schadebedrag  €

Bent u verzekerd voor deze schade?  n  Nee. Ga	door	naar	vraag	3.		  n  Ja

Wat is de naam van uw verzekeraar?

Heeft u de schade gemeld 
bij uw verzekeraar?  n  Nee  n  Ja

  	 	Stuur	(pro	forma)	nota,	expertiserapport,	politierapport	of	aankoopbon	
mee.	Voor	auto’s	een	expertiserapport	van	een	erkende	garage.
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3 Letsel

Heeft u letsel opgelopen?  n  Nee. Ga	door	naar	vraag	4.		  n  Ja

Omschrijf het letsel zo precies mogelijk

Was er specialistische hulp noodzakelijk?  n  Nee n  Ja

Heeft u na bezoek aan huisarts en/of EHBO-
afdeling nog een vervolgbehandeling 
gehad?   n  Nee n  Ja

Heeft u of had u 2 weken na het ongeval 
nog last van het letsel?  n  Nee n  Ja

Heeft u nog functionele beperkingen?  n  Nee n  Ja

4 Getuigen

Waren er getuigen?   n  Nee. Ga	door	naar	vraag	5.		  n  Ja.		Vul	hieronder	de	gegevens	
van	de	getuige(n)	in

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

5 Bijlagen 

Deze bijlagen stuurt u mee als daarom 
in het formulier is gevraagd  Situatieschets 

   Nota’s 

   Foto’s 

   Politierapporten 

   Expertiserapporten 
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6 Ondertekening

n  Ik verklaar dat ik alle informatie eerlijk heb ingevuld.
n   Ik stem ermee in dat de gemeente mijn persoonsgegevens 

• doorstuurt naar haar aansprakelijkheidsverzekeraar 
• bewaart om mijn schadeverzoek af te handelen.

Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Deze ondertekende aanvraag verstuurt u samen met de gevraagde 
bijlagen per beveiligde mail naar verzekeringen@haarlem.nl

Of stuur het per post naar:

Gemeente Zandvoort 
Afdeling Juridische Zaken / Schade en Verzekeringen 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem 

Heeft u andere vragen? 
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 
uur. Of stuur een e-mail naar antwoord@haarlem.nl 

Privacy 
Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om de gemeentelijke taken 
goed uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De 
gemeente Zandvoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 
nodig is.
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