Schadeformulier
Vervoerspolis nr:......................
Blad 1
1. Bijzonderheden betreffende de beschadigde of verloren goederen:
a. Soort:
b. Verpakking:
c. Gewicht van de beschadigde goederen:
d: Afzender:
e Geadresseerde:
f. Waarde van de gehele zending:
Zo mogelijk factuur bijvoegen !
2. Bijzonderheden betreffende het vervoer:
a. Waar zijn de goederen ingeladen ?
b. Door wie zijn de goederen geladen ?
c. Waar moesten de goederen worden afgeleverd ?
d. Door wie zijn de goederen gelost ?
e. Is het vervoer over het gehele traject door u
uitgevoerd ?
f. Zo neen, naam en adres van de andere bij het
vervoer betrokken vervoerder(s)

JA

NEE

g. Vormde het vervoer een onderdeelt van een
internationaal transport ?

JA

NEE

h. Had het vervoer betrekking tot een verhuizing ?

JA

NEE

3. Bijzonderheden betreffende de schade:
a. Waaruit bestaat de schade ?
b. Op welk bedrag wordt de schade geschat ?
c. Waar is de schade ontstaan ?
d.Op welke datum is de schade ontstaan?
e. Wie zijn hierbij aanwezig geweest ?
Namen en adressen vermelden van getuigen
vermelden. Ook als deze uw eigen personeel zijn.
f. Bent uw reeds voor de schade aansprakelijk gesteld ?
g. Zo ja op welke wijze?
Correspondentie bij voegen !
h. Indien u niet aanprakelijk bent, wie is naar uw mening
wel aansprakelijk voor de schade ?
i. Bij wie is belangheddende verzekerd ?

JA

NEE

Schadeformulier
Vervoerspolis nr:......................
Blad 2
4. Bijzonderheden betreffende het vervoermiddel:
a. Soort: (schip, vrachtauto enz.)
b. Naam/Kenteken:
c. Draag/laadvermogen:
d: Met / zonder oplegger ?

Met

Zonder

e Soort: koel/thermo/tank/vries/veewagen ?
f. Soort laadbak ? Huif/kast/open/dekzeil/container

5. Bijzonderheden betreffende schade oorzaak:
a.Hoe is de schade ontstaan ?
b. Welke maatregelen werden getroffen ter beperking
van de schade ?
In wiens opdracht ?
c. Indien de schade tengevolge van een verkeersongeval
is onstaan;
I. Een uitvoerige verklaring van de chauffeur op een
apart vel bijvoegen.
II. Een schets van de situatie van het ongeval bijvoegen.
III. Is door de politie proces-verbaal opgemaakt?
Zo ja welk bureau/welke gemeente ?
IV. Is er schade aan uw auto ontstaan ?

JA

NEE

V. Waar is uw auto verzekerd ?
6. Bijzonderheden betreffende het
vervoersdocument:
Welk vervoersdocument is er voor het vervoer gebruikt ?
( b.v. AVC , CMR-vrachtbrief)
Wilt u het origineel a.u.b. bijvoegen

Ondergetekende,
verklaart bovenstaande vragen (blad 1 en 2)
naar beste weten en geheel overeenkomstig
de waarheid te hebben beantwoord.
..........................................., de ........................... 20...........
Handtekening verzekerde:

Bijlage:.................................

