
SCHADE-AANGIFTE Delta Lloyd Schadeverzekering NV
De Watersportpolis

Polisnummer

Schadenummer

VERZEKERDE

Naam

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoon privé:

werk:

Bank-/postrekeningnummer
Indien buitenlandse bank: bankgegevens vermelden,

inclusief SWIFT Code

IS DE SCHADE REEDS GEMELD ja nee

Zo ja, aan wie

Hoe luidt de naam van het verzekerde vaartuig

Wie bestuurde het vaartuig tijdens het ongeval

Wat is zijn/haar adres

Werd het vaartuig tijdens het ongeval aan derden verhuurd ja nee

Aan derden uitgeleend ja nee

Voor welk doel werd het vaartuig gebruikt toen het 
ongeval plaats vond

Werd er aan een wedstrijd deelgenomen ja nee

Zo ja, werd er geprotesteerd ja nee

Zo ja, graag protestuitslag bijvoegen

Op welke datum en op welk uur vond het ongeval plaats uur vm/nm

Waar vond het ongeval plaats

Het verzekerde vaartuig was tijdens het ongeval gemeerd in winterstalling
varende onder zeil op een helling
varende op de motor

anders,nl:

Werd het vaartuig gesleept ja nee

Zo ja, door welk ander vaartuig

Wie was de schipper en wie de eigenaar van het slepende
vaartuig
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Geef a.u.b. bijzonderheden omtrent de omstandigheden
waaronder het ongeval plaats had. Vermeld daarbij de 
breedte van het water, de windrichting, uitzicht en koers 
van het eigen vaartuig

Bij aanvaring met een ander vaartuig a.u.b. gegevens 
over dit vaartuig met vermelding van stroomsnelheid, 
stroomrichting enz.

Verduidelijk e.e.a. zo mogelijk met een situatietekening
Indien het vaartuig verhuurd of uitgeleend was a.u.b. verklaring 

van desbetreffende personen met betrekking tot bovenstaande 

bijvoegen.

Wie waren de opvarenden van uw vaartuig

Welke andere personen waren getuige van het ongeval

Is van het gebeurde politierapport of procesverbaal ja nee
opgemaakt.
Zo ja, waar berust dit

Kan de schade worden verhaald wegens schuld van derden ja nee

Zo ja, op wie (naam en adres vermelden)

Op welke gronden acht u verhaal op derden mogelijk

Schade aan eigen vaartuig

Waaruit bestaat de beschadiging van uw vaartuig

Op welk bedrag wordt schade aan uw vaartuig begroot €

Is dit een schatting van uzelf of van een reparateur eigen reparateur

Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen

Wie voert de reparatie uit

Schade aan derden

Werd ook schade aan derden toegebracht ja nee

Zo ja, aard van de schade persoonlijk materiële schade

Wie trof het letsel of wie is de eigenaar van het 
beschadigde voorwerp of vaartuig
Is deze zelf tegen dergelijke schade verzekerd ja nee

Zo ja, bij welke maatschappij

Werd er reeds een verzoek tot schadeloosstelling bij u ja nee
ingediend.
Zo ja, door wie en tot welk bedrag

NB Alle stukken onbeantwoord aan Delta Lloyd zenden

Acht u zichzelf of de bestuurder van uw vaartuig schuldig ja nee
aan de schade of het letsel aan derden toegebracht.
Zo ja, waarom

Zo nee, waarom niet

Welke verdere bijzonderheden, op het ongeval betrek-
king hebbende, kunt u vermelden. 
U kunt hiervoor, en ook voor een eventuele uitgebreide 
situatieschets, ook de ruimte op de volgen de pagina 
van dit formulier gebruiken
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PRIVACY-REGLEMENT
De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de
eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen
worden opgenomen in de door de maatschappij (of, als de
verzekering is aangevraagd via een gevolmachtigd agent: 
de gevolmachtigd agent) gevoerde persoonsregistratie.
Op deze registratie is een privacy-reglement van
toepassing.
Aanmelding van de door de maatschappij gevoerde
registratie bij de Registratiekamer is gedaan op 29 juni
1990. Een afschrift van het formulier van aanmelding ligt
voor een ieder ter inzage bij de maatschappij.
De verstrekte gegevens kunnen ook worden verwerkt in
het Centraal Informatiesysteem Schade van de in
Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.
Het privacyreglement van de Stichting CIS is op deze
registratie van toepassing.

NAAM VERZEKERINGSADVISEUR

Code nummer

Adres

Postcode en plaatsnaam

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;
Te weten, dat dit schade-aangifteformulier alsmede de
eventueel aan de maatschappij nog te verstrekken nadere
gegevens, dienen tot vaststelling van de omvang van de
schade en het recht op uitkering;
Van de inhoud van dit formulier kennis te hebben
genomen.
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PLAATS DATUM HANDTEKENING VERZEKERDE

RUIMTE VOOR BIJZONDERHEDEN, NADERE TOELICHTING EN/OF SITUATIESCHETS


