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  Krammer 4 - 3232 HE Brielle -  email: info@datacombinatie.nl 

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

GSM-nummer

(Vast) telefoonnummer

E-mailadres

Polisnummer

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.

S.V.P. Schadeformulier zenden aan Datacombinatie, Krammer 4, 3232 HE Brielle, email: info@datacombinatie.com

mailto:info@datacombinatie.com
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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.

Fraude

Fraude is het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking, uitkering of vergoe-
ding in natura waarop in werkelijkheid geen recht bestaat. Verzekeraar/gevolmachtigde hanteert een actief beleid ter
voorkoming en beheersing van fraude. Door verzekeraar/gevolmachtigde geconstateerde fraude (geheel of gedeel-
telijk) heeft tot gevolg dat geen uitkering zal plaatsvinden of reeds gemaakte kosten moeten worden terugbetaald. 
Fraude kan ook tot gevolg hebben dat verzekeraar/gevolmachtigde:

aangifte doet bij de politie of Openbaar Ministerie;
de verzekering(en) zal beëindigen;
onderzoekskosten in het kader van het fraude-onderzoek zal verhalen;
een registratie (laat) uitvoeren in het tussen verzekeringsmaatschappijen gangbare waarschuwingssysteem.

Een eventueel al gedane uitkering (waaronder ook begrepen kosten) zal worden teruggevorderd.

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.
kennis te hebben genomen van het privacy statement1)

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

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

Plaats Handtekening verzekeringnemer

Dit schadeaangifteformulier met bijlagen graag aan ons kantoor zenden.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. info@datacombinatie.com 
Krammer 4 
NL-3232 HE Brielle 

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