Bijzonder formulier B – Roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik
(NIET aangewend voor beroepsdoeleinden)

1. Algemene inlichtingen
Naam van de eigenaar(s) van de beschadigde goederen op het ogenblik van de algemene ramp:

Heeft u beroep gedaan op een eigen
expert om de schade vast te stellen?

JA Toevoegen: het deskundig verslag en de ereloonnota.
Neen

Verzekering
Toevoegen: een kopie van de verzekeringspolis, zelfs als uw verzekeringsmaatschappij niet tussenkomt.
Ontvangt u een vergoeding van uw verzekeraar?
JA

Toevoegen: een gedetailleerd attest van tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij.

NEEN Toevoegen: een attest van niet-tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij.

2. Schade aan inboedel
Was de getroffene op het ogenblik van de algemene ramp eigenaar van de woning?
JA
NEEN Naam van de eigenaar:
Adres van de eigenaar:
Betreft het schade aan een gemeubelde huurwoning?
JA Adres van de huurwoning:
Toevoegen: kopie van het huurcontract.
NEEN
Beschrijving en raming van de schade:
-

Geef per beschadigd goed op een afzonderlijk blad een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade.

-

Totaalbedrag van de schade:

3. Schade aan motorvoertuigen voor gezinsgebruik
Aantal beschadigde voertuigen:
Personenwagen:

Motorfiets :

Bromfiets (max. 40 km/uur):

Beschrijving en raming van de schade:
-

Geef per beschadigd voertuig op een afzonderlijk blad een gedetailleerde omschrijving en raming van de
schade. Gebruik hiervoor het notitieblad ‘gegevensfiche voertuig’ (beschikbaar op onze website).

-

Totaalbedrag van de schade:

Toevoegen (per voertuig): - een kopie van het inschrijvingsbewijs op het ogenblik van de algemene ramp
- een kopie van het verzekeringsbewijs op het ogenblik van de algemene ramp

4. Bewarende maatregelen
Werden er maatregelen genomen om de schade te beperken?
JA

Aard van de maatregelen (schoringen, afdekken met een zeil, …):
Datum waarop deze genomen werden:
Kostprijs:

NEEN

OPGELET !
Enkel de schade die werd vermeld in uw aanvraag wordt vergoed.
Meld dus ALLE VASTGESTELDE SCHADE op het betreffende formulier (A-B-C-D-E): zie gebruikershandleiding.
Vergeet niet AL DE NODIGE BEWIJSSTUKKEN bij te voegen. FOTO’S zijn ten zeerste aanbevolen.

