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Schade-aanmelding Landmateriaalverzekering  
voor kabel- en leidingschaden

ASR Schadeverzekering N.V.

Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Telefoon (030) 257 91 11
Fax (030) 257 83 00

Polisnummer

Schadenummer 

Alle correspondentiestukken en gegevens zoals dagvaardigingen m.b.t. het ongeval dienen direct aan ons te worden ingezonden. 

Bij dood of lichamelijk letsel is onmiddellijke telefonische melding noodzakelijk. 

Verzekerde is niet gerechtigd eigenmachtig betalingen of toezeggingen te doen. 

Houdt voor uzelf kopieën van dit formulier.

1  Naam verzekeringnemer

  Adres

  Postcode en woonplaats      
  Telefoon 

  Beroep

  Bedrijf

  Rekeningnummer (IBAN)   

 Vul hier het IBAN in. Het Nederlandse IBAN-nummer is 18 posities lang, u vindt het op een bankafschrift. 

2.1  Op welke datum en uur vond de 

  gebeurtenis plaats?                om  uur

2.2  Waar vond de gebeurtenis plaats?

  (Straat, gemeente, lokaliteit, terrein)

3.1  Gegevens bestuurder

  Naam

  Leeftijd

  Postcode en woonplaats      
  Telefoon

  In bezit van rijbewijs?  ja  nee

3.2  Is betrokkene bij u in dienstbetrekking  ja  nee

3.3  Zo ja, sinds wanneer en in welke functie? sinds              functie 

3.4  Zo nee, in welke relatie staat hij tot u? 

3.5  Met welke werkzaamheden was betrokkene

  bezig?

3.6  Heeft verzekeringnemer recht op 

  vóóraftrek BTW?  ja  nee

4.1  Gegevens van het motorvoertuig waarmee  

  de schade werd toegebracht

  Omschrijving

  Bouwjaar

  Merk

  Chassisnummer

  Motornummer

4.2  Voor welk doel werd het motorvoertuig gebruikt?
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4.3  Was het motorvoertuig verhuurd of was er sprake  verhuurd met chauffeur    verhuurd zonder chauffeur

  van hoofd- e/o onderaanneming?  hoofdaanneming      onderaanneming

4.4  Indien van toepassing gegevens huurder

  Naam

  Adres

  Postcode en woonplaats      
  Telefoon

Vragen 5.1 t/m 5.10 invullen bij schade aan ondergrondse kabels en leidingen

5.1  Had u de beschikking over tekeningen?  ja  nee

  Zo ja, door welke instantie zijn deze verstrekt 

  Indien door het KLIC, wat is het registratienummer

5.2  Zo nee, waarom werden deze niet opgevraagd,

  alvorens met de graafwerkzaamheden te beginnen?

  Wat was de aard van de werkzaamheden?

5.3  Was de ligging van de beschadigde kabel/leiding

  in overeenstemming met de tekening?  ja  nee

  Zo nee, hoe groot (cm) was de afwijking in 

  breedte- danwel diepteligging?

5.4  Tot welke diepte werd er gewerkt?

  Op welke diepte werd de kabel beschadigd?

5.5  Heeft u proefgaten en/of sleuven gemaakt?  ja  nee

  Zo nee, waarom niet? 

5.6  Vonden de werkzaamheden plaats op aan-

  wijzigingen/onder toezicht van de opdrachtgever?  ja, wie? 

    nee

Indien er sprake is van verhuur van de machine:

5.7  Stelt de huurovereenkomst u aansprakelijk voor 

  schaden toegebracht aan ondergrondse 

  eigendommen?  ja  nee

5.8  Staat u toe dat de huurder dekking onder 

  uw polis heeft?  ja  nee

5.9  Is reeds een verzoek tot schadeloosstelling 

  ingediend?   ja  nee

  Zo ja, door wie?

  En tot welk bedrag? e

5.10  Acht u zichzelf of uw bestuurder schuldig?  ja  nee

  Zo ja, waarom 

6  Ruimte voor nadere toelichting 
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Ondertekening

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaat-

schappijen). Dit doen we om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Meer informatie en het privacyreglement vindt u op www.stichtingcis.nl.

Uw handtekening en verklaring

Met uw handtekening verklaart u:

- dat de informatie die u hierboven hebt ingevuld juist en waar is. En dat u geen bijzonderheden over deze schade hebt verzwegen.

- dat u dit schadeaangifteformulier en eventuele aanvullende gegevens aan ASR verstrekt met de bedoeling de omvang van de schade en het recht op uitkering vast te stellen.

- dat ASR informatie over uw schade- en verzekeringsverleden mag opvragen bij andere verzekeraars of adviseurs. 

Belangrijk: niet volledige of onjuiste antwoorden kunnen ertoe leiden dat u uw recht op uitkering volledig verliest.

Naam

Datum / Plaats

Handtekening

Een vlotte schaderegeling wordt bevorderd door volledige invulling en omgaande toezending van dit formulier.

  Verzekeringsadviseur 

  Relatienummer


