Aanvraagformulier
Verzoek om schadevergoeding
wegmeubilair

Adres:

Adres:

Postcode / Plaats:

Postcode / Plaats:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

E-mailadres:

Iban:

Iban:

Ten name van:

Ten name van:

Eventueel KvK nummer:

Eventueel KvK nummer:

Referentienummer claimant
Verzoekt het Waarborgfonds Motorverkeer om vergoeding van de bij de hieronder nader te omschrijven gebeurtenis.
Schadedatum:
Plaats (gemeente):
Straatnaam:
Ter hoogte van:
Wegaanduiding:
Wat is er beschadigd?

Wat is het nummer van het beschadigd object? (Wilt u dit op één van de foto´s bevestigen?)

Waaruit blijkt dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig?

*

Ja

*

Nee

Is de politie ter plaatse geweest? 				

*

Ja

*

Nee

Heeft u de schade bij de politie gemeld? 		

*

Ja

*

Nee

*

Nee

Zijn er stille getuigen aangetroffen bij het beschadigd object?
Zo ja, welke sporen of afgereden delen?

Zo ja, op welke wijze en wanneer? (s.v.p. bewijsstukken bijvoegen)

Heeft u buurtonderzoek verricht?

*

Ja

2

Zo ja, wanneer en hoe vond dat buurtonderzoek plaats en bij welke omwonenden heeft u geïnformeerd?
(Wilt u de adresgegevens bij uw schadeclaim voegen?)

Wat is de ouderdom van het beschadigd object?
Is er sprake van afschrijving van het beschadigd object?

*

Ja

*

Nee

Zo ja, welk percentage
Zo nee, waarom niet

Welk bedrag kan op het schadebedrag in mindering worden gebracht i.v.m. schrootwaarde van het beschadigd object?
€
Is in dit schadegeval de BTW verrekenbaar?

*

Ja

*

Nee

Naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Te

datum

Handtekening:

Naam en Functie:

Het Waarborgfonds Motorverkeer streeft naar een uniforme schadebehandeling. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
Het moet vaststaan dan de schade is toegebracht door een (onbekend of onverzekerd) motorvoertuig. Vaak kan dit aan de aard van de
schade worden herleid.
Daarnaast dient er binnen twee weken na het ontdekken van de schade politieaangifte of navraag bij de politie te zijn gedaan en in die
gevallen waar het aannemelijk is dat buurtbewoners iets gehoord of gezien hebben dient er ook een buurtonderzoek te zijn gedaan.
Een afschrift van de politieaangifte en waar van toepassing de onderzoeksbevindingen graag meesturen met het verzoek om
schadevergoeding.
In het geval dat de veroorzaker onverzekerd blijkt te zijn, stel dan de veroorzaker rechtstreeks aansprakelijk. Leidt dit niet tot
vergoeding van de schade dan kan een beroep op het Waarborgfonds worden gedaan.
Bij een verzoek om schadevergoeding graag 3 foto’s meesturen (een overzichtsfoto, een locatiefoto en een detailfoto van het
beschadigde object) en een specificatie van de schade of een convenantberekening.
Wanneer herstel van een geconstateerde (naar verwachting) meer dan € 10.000,00 gaat bedragen, graag een dergelijke schade direct
telefonisch (070-3408236), zodat wij de mogelijkheid hebben om nog voor herstel een expert te benoemen.
Privacy
Wij nemen de gegevens op in de schadeadministratie van het Waarborgfonds. Persoonsgegevens verwerken wij conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle informatie hierover vindt u in ons privacystatement op
https://waarborgfonds.vereende.nl/privacy-statement.
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Stichting Waarborgfonds Motorverkeer
Handelskade 49
Postbus 3003, 2280 MG Rijswijk
+31 (0)70 - 340 82 00
info@waarborgfonds.nl
waarborgfonds.vereende.nl
IBAN NL92ABNA0481696636
BIC ABNANL2A KvK 41155523
BTW/VAT NL.0091.58.315.B01

