Schademeldingsformulier Bouwbedrijven
Aansprakelijkheid- en constructieverzekering
Polisnummer(s)

:

Schadenummer(s)

:

Schadedatum

:

Naam bedrijf

:

Correspondentieadres

:

Postcode / plaats

:

Telefoon- / faxnummer

:

Bank- / girorekeningnummer

:

Contactpersoon / functie

:

Telefoonnummer / referentie

:

Werd deze schade reeds eerder door u gemeld?
■ ja

■ nee

Zo ja, wanneer, hoe en bij wie? :

Waar vond het voorval plaats?
Adres

:

Plaats

:

Wanneer openbaarde deze schade zich voor het eerst / vond het voorval plaats?
Datum en tijd

:

Toedrachtsomschrijving
Wilt u hieronder een nauwkeurige omschrijving van het gebeurde geven (ondermeer duidelijk aangeven welke voorzorgsmaatregelen
getroffen zijn)? Wat is de oorzaak van de schade?

Indicatie schadebedrag

:

Vergeet niet uw handtekening te zetten op de achterzijde van dit formulier!

Aansprakelijkheid
Het navolgende gedeelte van dit formulier vult u slechts in wanneer u een aansprakelijkheidschade wilt melden, dus ook bij schade aan
bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
Is er lichamelijk letsel aan derden toegebracht?
■ ja

■ nee

Zo ja, aan wie?

:

Adres

:

Postcode / woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Waaruit bestaat het letsel?

:

Welke relatie bestaat er tussen de verzekerdeen de gedupeerde?
Is er materiële schade aan derden toegebracht?
■ ja

■ nee

Zo ja, welke?

:

Eigenaar van het beschadigde

:

Adres

:

Postcode / woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Indien motorrijtuig: merk / kenteken

:

Relatie tussen u en de gedupeerde

:

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?
Is de benadeelde zelf verzekerd t.a.v. de beschadigde eigendommen?
■ ja

■ nee

Zo ja, tegen welk risico?

:

Maatschappij en polisnummer

:

Is er namens deze maatschappij een expert benoemd?
■ ja

■ nee

Zo ja, welke?

:

Heeft u reeds een aansprakelijkstelling ontvangen?
■ ja

■ nee

Zo ja, bijvoegen s.v.p.

Bent u naar uw mening aansprakelijk?
■ ja

■ nee

Waarom wel / niet?

:

Zijn er omstandigheden welke u vrij zouden pleiten voor de schade?
■ ja

■ nee

Zo ja, welke?

:

Zijn ook anderen volgens u aansprakelijk?
■ ja

■ nee

Zo ja, waarom?

:

Naam

:

Adres

:

Postcode / woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Wat is uw relatie met deze par tij?
(s.v.p. contracten bijvoegen)

:

Is deze par tij zelf voor de schade verzekerd?

: ■ ja

Zo ja, bij welke maatschappij en onder
welk polisnummer?

:

■ nee

Werden de werkzaamheden door u in onderaanneming uitgevoerd?
■ ja

■ nee

Zo ja, hoofdaannemer

:

Adres

:

Postcode / woonplaats
Telefoonnummer

:
:

Heeft de politie of arbeidsinspectie rapport of proces-verbaal opgemaakt?
■ ja

■ nee

Zo ja, welk bureau?

:

Zo nee, waarom niet?

:

De volgende vragen alleen invullen bij gebruik van gemotoriseerd werkmaterieel
Werkte u met gehuurd werkmaterieel?
■ ja

■ nee

Zo ja, bij wie was dit ten tijde van het ongeval verzekerd en onder welk polisnummer?
:

Was de verhuurder tevens onderaannemer?
■ ja

■ nee

Naam verhuurder

:

Postcode / woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Was er sprake van een (onder)aannemingsovereenkomst met de eigenaar van de graafmachine?
■ ja

■ nee

Indien u de voorgaande vraag met ‘ja’ beantwoord heeft; was dit een mondelinge of schriftelijke overeenkomst?
■ mondeling

■ schiftelijk (graag kopie meesturen)

Gegevens van het materieel waardoor schade werd toegebracht
Soor t

:

Merk en type

:

Kenteken resp. chassisnummer

:

Was de bestuurder of gebruiker bij u in dienst?
■ ja

■ nee

Had de bestuurder of gebruiker met uw toestemming beschikking over het materieel?
■ ja

■ nee

Voor alle in dit formulier gestelde vragen geldt dat als u in het bezit bent van (contract)stukken en relevante voorwaarden welke betrekking hebben op de onderlinge relatie
tussen betrokken par tijen, wij u verzoeken om ons daar van kopieën te doen toekomen. Wij denken hierbij onder andere aan:
– schriftelijke aansprakelijkstellingen;
– onderaannemingsovereenkomst(en) met relevante voorwaarden;
– verzekeringsparagraaf uit het bestek;
– schriftelijke opdrachtbevestiging(en);
– overige stukken die voor de schadebehandeling van belang kunnen zijn.
Ondergetekende verklaar t:
– vorenstaande vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade
te hebben verzwegen;
– dit schade-aanmeldingsformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van
de schade en het recht op uitkering;
– van de inhoud van dit formulier te hebben kennisgenomen,
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting C.I.S. is op deze eventuele registratie
van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld en onder tekend te

d.d.

20

Constructie
Het navolgende gedeelte van dit formulier vult u slechts in wanneer u een constructieschade wilt melden (dus ook voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever).
Omschrijving bouwproject
Adres

:

Plaats

:

Aanvangsdatum werk

:

(Verwachte) opleveringsdatum

:

Contractuele onderhoudstermijn

:

Wat is uw positie op dit bouwproject?
■ opdrachtgever

■ onderaannemer

■ hoofdaannemer

■ nevenaannemer

■ anders, namelijk

:

Waaraan is de schade ontstaan?
■ het werk
■ aannemersmateriaal
■ eigendommen opdrachtgever
Namelijk aan

:

Acht u het mogelijk de schade op derden te verhalen?
■ ja

■ nee

Zo ja, op wie?

:

Adres

:

Postcode / woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Wat is uw relatie t.o.v. deze par tij?

:

Werd deze par tij reeds aansprakelijk gesteld?

■ ja

■ nee

Zo ja, graag kopie bijvoegen

Voor alle in dit formulier gestelde vragen geldt dat indien u in het bezit bent van (contract)stukken en relevante voorwaarden welke betrekking hebben op de onderlinge
relatie tussen betrokken par tijen, wij u verzoeken om ons daar van kopieën te doen toekomen. Wij denken hierbij onder andere aan:
– schriftelijke aansprakelijkstellingen;
– onderaannemingsovereenkomst(en) met relevante voorwaarden;
– verzekeringsparagraaf uit het bestek;
– schriftelijke opdrachtbevestiging(en);
– overige stukken die voor de schadebehandeling van belang kunnen zijn.
Ondergetekende verklaar t:
– vorenstaande vragen naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade
te hebben verzwegen;
– dit schade-aanmeldingsformulier en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van
de schade en het recht op uitkering;
– van de inhoud van dit formulier te hebben kennisgenomen,
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting C.I.S. is op deze eventuele registratie
van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld en onder tekend te

d.d.

20

handtekening en firmastempel
Dit formulier graag zenden aan: Aon Risk Solutions, Postbus 518, 3000 AM R o t t e r dam

