
Potskampstraat 1-5
7573 CB Oldenzaal

+31 (0) 541 363 508
info@bonv.nl

KvK: 75907925
AFM : 12046936

IBAN: NL45 RABO 0346 4224 26

Datum melding

Dit schadeformulier is uitsluitend bestemd voor schade op een reis- en annuleringsverzekering. Voor motorrijtuigenschade gebruik daarvoor het Europees 
schadeformulier motorrijtuigen. Voor andere schades gebruik daarvoor het separate schadeformulier algemeen. 

Anders, namelijk

Reden onderverz.

Schadenr. TP Schadenr. Verz.

Datum ontvangst

Gemeld verzekeraar

Bijlage(n)

Index

Premie betaald

Bedrag voldoende

E-mail

Aangifte

Offerte

Backoffice

Begroting

Aansprakelijkstelling

Ja

Ja

Ja

Telefoon

Factuur

Nee, de juiste verzekerde som zou moeten zijn

Nee

Nee
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Annulering  (vragen C, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 en 13)

Schade aan logiesverblijven (vragen C, 1, 2, 10, 11, 12 en 13)

Baggage (vragen C, 1, 2, 7, 8, 11, 12 en 13)

Buitengewone kosten (vragen C, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12 en 13)

Ongeval (vragen C, 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12 en 13)

Ziekte (vragen C, 1, 2, 5, 6, 9 , 11, 12 en 13)

Polisnummer

B - SOORT SCHADE

A - ALGEMEEN

SCHADEFORMULIER REIS & ANNULERING

 (alleen in te vullen door adviseur)

C - POLISNUMMER

€



Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, wanneer en aan wie
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(Bedrijfs) naam

Plaats

Plaats

Plaats schade

Aftrek B.T.W.

Intern. Reis- & Kredietbrief ANWB (IRK)Bent u ANWB lid

IBAN

Beroep / bedrijf

Relatie tot verz.
(Familie, dienstverb. o.i.d.)

Adres

Adres

Land schade

Postcode

Postcode

Schade al gemeld

TijdSchadedatum

Wat is de reden van de annulering/aankomst- vertraging/reisonderbreking?

Bij welk reisbureau of bij welke reisorganisatie heeft u de reis geboekt?

Wanneer heeft u om (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom of huursom gevraagd?

Bij reisonderbreking: wanneer vond de terugreis plaats?

Zo ja, wanneer

Bent u weer teruggegaan naar de vakantie- bestemming?

Gegevens van degene die het genoemde voorval is overkomen

Hoeveel bedraagt de reissom of huursom van de bungalow of het appertement etc.

• Bij annulering wegens ziekte of ongeval dient de maatschappij terstond rechtstreeks telefonisch in kennis te worden gesteld.

• Het boekingsformulier, de originele annuleringskostennota en andere bewijsstukken (bijv. een uittreksel uit het register van overlijden of een overlijdenskaart) bijvoegen.

E-mailTelefoonnummer

Naam Geboortedatum

1 - VERZEKERDE

2 - DATUM & PLAATS

3 - ANNULERING

€
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Soort

Gegevens van het motorrijtuig waarmee de reis werd/ zal worden gemaakt

Adres eigenaar

Plaats

Merk Kenteken

Postcode

Bouwjaar

De reparatienota van de auto ter inzage alsmede de originele nota van de huurauto bijvoegen

Wat was de oorzaak van het uitvallen van het motorrijtuig?

Omschrijving van de schade

Hoelang heeft de reparatie geduurd?

Nee

Nee

Ja

Ja

Werd of zal voor het motorrijtuig een ander motorrijtuig worden gehuurd?

Werd TravelCare / ANWB Alarmcentrale ingeschakeld?

Hoeveel bedragen de kosten? (Factuur inzenden)

Zie voorzover van toepassing punt 10

Een verzekerde, resp. zijn nabestaande(n) is (zijn) verplicht:

• Ingeval van overlijden door een ongeval de maatschappij binnen 24 uur in kennis te stellen;

• Ingeval van een ongeval, waaruit recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan,

• de maatschappij hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden in kennis te stellen.

Waaruit bestaat het letsel?

Wat was de aard van de ziekte?

Sinds wanneer lijdt u aan deze ziekte?

Zo ja, hoe vaak en wanneer?

Wanneer werd de huisarts geconsulteerd?

Zo ja, gegevens specialist invullen

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Is er sprake van overlijden?

Werd reeds eerder aan deze ziekte geleden?

Werd naar een specialist verwezen?

Omschrijving van het ongeval (Oorzaak/toedracht enz.)

Indien opgenomen in een ziekenhuis, welk, waar en wanneer?

Naam huisarts

Naam specialist

Adres

Adres

Postcode

Postcode

Plaats

Plaats

4 - UITVALLEN MOTORRIJTUIG

5 - ONGEVAL / ZIEKTE

dagen

€
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Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja, bedrag eigen risico

Is verzekerde bij een andere maatschappij verzekerd?

Zijn de kosten van geneeskundige behandeling al bij deze maatschappij ingediend?

Geldt een eigen risico?

Maatschappij

Polisnummer

• Het bezit en de waarde van de beschadigde, vermiste en/of verloren goederen dient te worden aangetoond d.m.v. originele nota’s, duplicaatnota’s, garantiebewijzen, bank- of giroafschriften, foto‘s etc.

• Indien goederen te repareren/reinigen zijn, de originele reparatie/reinigingsnota’s bijvoegen.

• • Indien goederen niet meer te repareren/reinigen zijn, dient dit aangetoond te worden d.m.v. originele deskundigenverklaringen.

Wanneer is de schade geconstateerd Tijd

Indien geen aangifte werd gedaan, wat is hiervoor dan de reden?

Bij diefstal uit de auto: Waar en waarom lagen de goederen in de auto?
De reparatienota van de auto ter inzage meesturen!

Zo ja, bij welke

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja (originele bewijs bijvoegen)

Ja

Ja (originele bewijs bijvoegen)

Ja

Heeft u aangifte gedaan bij de politie?

Is/zijn de bagage/kostbaarheden nog elders verzekerd?

Heeft u aangifte gedaan bij een andere instantie?

Indien de schade is ontstaan tijdens een vliegreis of op de luchthaven: Werd een Property 
Irregularity Report (P.I.R.) opgemaakt? Graag het origineel van: de ticket(s), bagagelabel(s) en het P.I.R. bijvoegen!

Oorzaak van de schade / omschrijving van de toedracht

Naam verzekeraar

Gegevens beschadigde en/of vermiste voorwerpen (Beschadigde / vermiste voorwerpen, merk / type )

Polisnummer

Aankoopdat. Aankoopbedr. Reparatiekost.

6 - ANDERE VERZEKERING

7 - BAGAGE

8 - SPECIFICATIE VOORWERPEN

€

uur

€

€

€

€

€

1

5

3

7

2

6

4

8

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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De originele nota’s/tickets van de extra reis-, verblijf- en telefoonkosten alsmede een specificatie bijvoegen! Beantwoord eerst, voorzover van toepassing, deonderstaande vragen.

Graag eventuele nota’s en/of bewijsstukken bijvoegen?

Waar zou u normaliter verblijven

Op welke wijze zou u normaliter zijn teruggereisd

Zo ja, in verband waarmee?

Wat zouden de kosten hiervoor zijn geweest?

Wat zouden de kosten hiervoor zijn geweest?

Hoeveel bedragen de telefoonkosten?

Zo ja, wanneer

Extra reis-/verblijfkosten: waarom zijn er extra verblijfkosten gemaakt?
De reparatienota van de auto ter inzage meesturen!

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja, door wie

Ja, namelijk

Ja, bewijs bijvoegen

Ja

Bent u weer teruggegaan naar de vakantiebestemming?

Is de schade door schuld van derden veroorzaakt?

Heeft u al eerder een schade op een reis/annuleringsverzekering geleden?

Is politierapport/procesverbaal opgemaakt?

Werd TravelCare/de ANWB Alarmcentrale ingeschakeld?

Geef een uitgebreide omschrijving geven van het gebeurde

Plaats

Adres

Schade bestond uit

Postcode

Wanneer

Naam

Naam verzekeraar

9 - BUITENGEWONE KOSTEN

11 - VERHAAL SCHADE

12 - SCHADE REIS / ANNULERING

10 - SCHADE AAN LOGIESVERBLIJVEN

€

€

€



Achternaam

Handtekening verzekeringnemer / verzekerde

Overige mededelingen die voor de schaderegeling van belang kunnen zijn, a.u.b. op een aparte bijlage vermelden.

Indien t.a.v. de punten 3 en/of 5 geheimhouding wordt gewenst kunt u dit formulier rechtstreeks, in gesloten envelop, aan de geneeskundig adviseur van de maatschappij zenden.

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de cliëntenregistratie gevoerd door de maatschappij waarbij u verzekerd bent, 

of die u aansprakelijk acht. Deze registratie is aangemeld bij de Registratiekamer.

Een afschrift van het aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij deze maatschappij. De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland 

werkzame verzekeringsmaatschappijen. Aanmelding van deze registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 23.04.1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt voor een ieder ter 

inzage bij de Stichting CIS, Crabethpark 23, 2801 AP Gouda.

Ondergetekende verklaart:

• vorenstaande vragen en opgaven 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-aangifteformulier 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 kennis te hebben genomen.

De maatschappij is niet tot schadevergoeding gehouden indien verzekerde een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een 

ingediende vordering.

Plaats Datum

Voorletters

Handtekening
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13 - ONDERTEKENING
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