
SCHADEVERLOOP

Onlangs heeft u bij ons kantoor een schade gemeld. Aangezien verzekerden gemiddeld eens in de 7 jaar een schade
op een pleziervaartuigverzekering claimen, kunnen wij ons voorstellen dat u graag inzicht wilt hebben over de verdere
procedure. Hieronder treft u een aantal punten aan welke op nagenoeg elke schade van toepassing zijn. Heeft u hier 
vragen over, dan kunt u met ons kantoor contact opnemen.

1. Om een beroep te doen op uw verzekering heeft gevolmachtigde/verzekeraar een schadeaangifteformulier nodig. 
Vul dit formulier zo spoedig mogelijk in, zo mogelijk voorzien van een situatieschets, getuigenverklaringen en foto’s. 
Bij wedstrijden is ook een uitspraak van de protestcommissie benodigd.

2. Daarnaast is een gespecificeerde schadebegroting van uw reparateur (dus gespecificeerd naar aantal uren arbeid, 
materiaal, diensten zoals hijsen en transport, btw. etc) benodigd. Deze begroting heeft de gevolmachtigde/ uw
verzekeraar nodig om te kunnen beoordelen of er een expert dient te worden benoemd en dient bij een tegenpartij 
aan diens verzekeraar te worden gezonden. 

stukken in tekstformaat of spreadsheetformaat zoals .docx, .xlsx, etc.

3. U ontvangt na ontvangst van uw schadebegroting een bericht van ons kantoor (indien er geen expert zal worden 
benoemd) of anders een bericht van een expertisebureau voor het maken van een afspraak. Dit vindt doorgaans 
op dezelfde dag van inleveren van uw schadebegroting plaats. 

4. De expert zal zijn expertiserapport met aard en omvang van de schade aan de gevolmachtigde/verzekeraar zenden. 
Dit rapport is de basis voor de gevolmachtigde/verzekeraar om te kunnen beoordelen of uw schade onder de dekking 
valt. De beslissing of er tot betaling van uw schade wordt overgegaan ligt buiten ons kantoor, maar wel bij gevol-
machtigde/verzekeraar. N.B. Het staat u vrij om zelf een expert te benoemen, welke samen met de expert van de 
verzekeraar de aard en omvang van de schade vaststelt.  De kosten van deze expert, niet zijnde een contra-expert, 
komen voor uw rekening.

5. Indien de expert de schade heeft opgenomen kunt u opdracht geven tot reparatie, indien u haast heeft. Wij advise-
ren u altijd deze opdracht schriftelijk te verstrekken aan de reparateur. Wij kunnen u niet van dienst zijn als uw 
reparateur tegen diens mondelinge afspraak in toch een hogere nota u toezendt. Wanneer ons kantoor of de expert 
akkoord geeft tot reparatie over te gaan houdt dit niet automatisch in dat de gemelde schade onder de dekking valt. 
(zie hiervoor punt 6), deze toestemming houdt uitsluitend in dat de schade is vastgesteld en dienovereenkomstig 
zal worden gerapporteerd aan uw maatschappij of gevolmachtigde.

6. Nadat de expert zijn rapport heeft opgemaakt en toegezonden aan de gevolmachtigde/verzekeraar zal deze u zo 
snel mogelijk  berichten of uw schade onder de dekking valt. Nogmaals deze beslissing wordt niet door Datacom-
binatie Yacht Verzekeringen B.V. genomen.

7. Na ontvangst van alle reparatienota's wordt het vastgestelde schadebedrag onder inhouding van het eigen risico aan 
u overgemaakt. Deze betaling vindt doorgaans plaats op dezelfde dag van ontvangst van alle reparatienota's. Houdt 
u echter rekening met een verwerkingsduur bij uw- en onze bank. Bij een schade welke kan worden verhaald bij de 
tegenpartij wordt het ingehouden eigen risico pas aan u betaald, nadat deze tegenpartij de schade volledig aan ons 
kantoor heeft voldaan. Afhankelijk van de aard van de schade en de tijd van het jaar kan dit enige tijd duren.

8. Indien er sprake is van een hulpverlening of een berging zal het expertisebureau u om een nadere opgave verzoeken 
met betrekking tot deze acties.

9. Heeft u tegen de polisvoorwaarden in, en zonder onze toestemming een schade al gerepareerd/laten repareren dan 
gelieve u het schadeformulier niet in te vullen en telefonisch met ons kantoor hierover contact op te nemen.

10. Graag ontvangen wij van u per omgaande een schadeaangifteformulier, welke u hieronder kunt invullen. Dit formulier
kunt u invullen met het programma Adobe Acrobat Reader, welke u gratis op de volgende website kunt downloaden:

Bezoekadres: Kantoorgegevens:
Krammer 4 Vergunningnr AFM: 12003294
3232 HE Brielle IBAN: NL73 INGB 0005 3823 03
Telefoon: +31 (0)181-323211 BIC: INGBNL2A
Email: info@datacombinatie.nl K.v.K. Rotterdam: 24180219

N.B. Er dient sprake te zijn van een originele begroting, dit mag geen foto zijn van de schadebegroting en ook geen

N.B. Het benoemen van een expert houdt niet automatisch in dat de schade ook onder de dekking valt.

https://get.adobe.com/nl/reader

https://get.adobe.com/nl/reader
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                         SCHADEAANGIFTEFORMULIER

Onderstaand treft u aan het in te vullen schadeaangifteformulier. Het is verzekerde bekend dat er pas tot reparatie kan worden
overgegaan, na akkoord van de benoemde expert of na akkoord van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. Deze toestemming 
houdt geen toezegging in tot vergoeding van de schade.   Ja, hiermee ben ik akkoord

Verzekeringnemer

Voorletter(s) en achternaam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

GSM-nummer

(Vast) telefoonnummer

E-mailadres

Polisnummer IBAN

Uw vaartuig

Naam van het vaartuig

Merk en type

Bouwjaar

Ligplaats

Boxnummer

Schadevoorval

Wanneer heeft de schade plaatsgevonden? (Datum en tijd) - - op het tijdstip   :

Waar ontstond de schade ? (Plaats en straat)

Wie was de schipper op het moment van schade ? De verzekeringnemer Iemand anders

Indien iemand anders, adres schipper

Indien iemand anders, woonplaats schipper

Korte omschrijving
Graag de omstandigheden vermelden waaronder het voor-
val plaatsgevonden heeft. Vermeld hierbij de breedte van
het vaarwater, windrichting en de koers van uw vaartuig.

Bij een aanvaring met een ander vaartuig graag de gege-
vens over dit vaartuig met vermelding van stroomsnelheid, 
stroomrichting, enzovoorts.

Is de schade ook door de politie opgenomen?  Ja, wat is opgemaakt ? nee

Werd het vaartuig tijdens het voorval aan derden verhuurd?  Ja nee

Werd het vaartuig tijdens het voorval aan derden uitgeleend?  Ja nee

N.B. Indien het vaartuig verhuurd of uitgeleend was a.u.b. Een verklaring van desbetreffende personen sturen aan ons kantoor.
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Vervolg schadevoorval

Wie acht u schuldig aan dit voorval ? zelf
tegenpartij
niet van toepassing

Was er sprake van een wedstrijd ? ja
nee

Indien ja, heeft u geprotesteerd ? ja, graag uitspraak protestcommissie bijvoegen
nee

Uw vaartuig was tijdens het voorval: Gemeerd Op een helling
Varend onder zeil In de winterstalling
Varend op de motor Anders, namelijk:

Werd het vaartuig gesleept ? ja
nee

Indien ja, door welk vaartuig ?

Indien ja, naam van de schipper alsmede de eigenaar

Indien ja, adres van de schipper alsmede de eigenaar

Indien ja, postcode/woonplaats van de schipper en eigenaar

Zijn er personen gewond geraakt ? ja
nee

Reparatie

Waaruit bestaat de schade aan uw vaartuig ?

Hoe groot is de schadebegroting (in Euro) Graag een gespecificeerde schadebegroting bijvoegen*

Is dit een eigen inschatting of van een reparatiebedrijf ? eigen Reparatiebedrijf

Door wie wordt de reparatie uitgevoerd ? zelf Reparatiebedrijf

Indien reparatiebedrijf, graag hiervan adres, postcode, plaats

* Zonder deze gespecifieerde schadebegroting van uw reparateur, kan uw schadeclaim niet worden afgehandeld.

Tegenpartij (N.B. Het niet doorgeven van alle gevraagde informatie kan gevolgen hebben voor de dekking cq. Uw eigen risico)

Is er ook (personen)schade aan derden toegebracht ? Ja nee

Indien ja, wat voor schade ? Personenschade Zaakschade 

Korte omschrijving

Eigenaar van het beschadigde vaartuig/ beschadigde zaak

Adres

Postcode en woonplaats

Merk en type

Telefoonnummer

Verzekeraar

Polisnummer
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Tegenpartij (Vervolg)

Bent u reeds aansprakelijk gesteld voor  de schade ? Ja nee
Graag alle correspondentie (onbeantwoord) bijvoegen.

Meent u dat u of de schiipper van uw vaartuig voor deze Ja, waarom ? Nee, waarom ?
schade aan derden aansprakelijk bent ?

Getuigen (Indien er meer getuigen zijn, graag alle getuigen separaat opgeven)

Welke personen zijn getuige geweest van het voorval ? Getuige 1

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Getuige 2

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Mededelingen

Wilt u nog iets mededelen wat van belang kan zijn ? 
Indien door u gewenst kunt u hier deze mededeling
doen.

Verwerking gegevens

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame
verzekerings-maatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. De databank van CIS wordt door ver-
zekeraars en gevolmachtigd agenten onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen beoordelen 
en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van 
Stichting CIS.

De ondergetekende verklaart:

- deze 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-aangifte formulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrek-
ken 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.
-

Handtekening

Plaats Handtekening verzekeringnemer

Datum

Dit schadeaangifteformulier met bijlagen graag aan ons kantoor zenden.
Per Post Per E-mail
Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. info@datacombinatie.com 
Krammer 4 Per Fax
NL-3232 HE Brielle +31 (0)181-323307
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kennis te hebben genomen van het privacy statement1)

1) https://www.datacombinatie.nl/privacystatement.pdf

https://www.datacombinatie.nl/privacystatement.pdf


BIJLAGE

Ter verduidelijking kunt u een schets meezenden van de situatie tijdens het schadevoorval.
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