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bouwjaar

serie- + modelnr(s)

bouwjaar

romp-/HIN
nummer

naam vaartuig

voortstuwingsinstallatie vaartuig

buitenboord inboordsoort installatie 

Postbank- of bank-
rekeningnr telefoonnummer

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

naam

voorletters
tussen-
voegsel

geboorte-
datum

dag maand jaareeuw

postcode huisnummer

straatnaam

woonplaats

VM

SCHADEAANGIFTE WATERSPORT

documentcode

- 1 blad

gegevens vaartuig

soort vaartuig

aankoopdatum

merk 

GA NAAR BLAD 2 VOOR VERDERE INVULLING. 

bouwjaar

gegevens volgboot

soort volgboot

merk volgboot

aankoopdatumvoortstuwingsinstallatie volgboot

merk 

trailer

merk 

PK/KW

naam

straatnaam

schipper tijdens ongeval

postcode huisnummer

woonplaats

telefoonnummer

verzekerde

bouwjaar

chassis nr.

bouwjaar

kenteken – –

Polisnummer schadenummer
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Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

 VERVOLG SCHADEAANGIFTE WATERSPORT

documentcode

- 1 blad

GA NAAR BLAD 3 VOOR VERDERE INVULLING. 

gebruik

toervaren wedstrijden zeezeilen brandingzeilen

schadegebeurtenis

datum

plaats

land

korte omschrijving

graag de toedracht 
verduidelijken door 
een eenvoudig situ-
atieschets waarbij 
bijv. de stand 
van de zeilen bij 
zeilschepen wordt 
aangegeven als

en de windrichting 
als

!
naam

straatnaam

tegenpartij

postcode huisnummer

woonplaats

telefoonnummer
Is betrokkene 

verzekerd? ja nee

politie

Is de politie inge-
schakeld?

polisnummer
verzekerings

maatschappij

merk 
voertuig/vaartuig kenteken auto

type 
voertuig/vaartuig 

nee ja direct later
procesverbaal/rap-

port opgemaakt ja nee

.

straatnaam 

woonplaats 

postcode huisnummer 

registratienr./
naam vaartuig

--
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Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen!

 VERVOLG SCHADEAANGIFTE WATERSPORT

documentcode

- 1 blad

straatnaam 

woonplaats 

postcode huisnummer 

naam

getuige 1

vakantie

€

herstelkosten (in hele euro's)dag maand jaareeuwomschrijving

    .    ,-

€    .    ,-

€    .    ,-

€    .    ,-

telefoonnummer

(invullen in geval van kosten voor vervangend vakantieverblijf) periode met vaartuig van tot

datum vaartuig bij 
reparateur

datum vaartuig 
gerepareerd

letsel (invullen in geval van ziekte of lichamelijk letsel)

straatnaam 

woonplaats 

postcode huisnummer 

naam

telefoonnummer

zieke of 
gewonde

opvarende van uw vaartuig vaartuig tegenpartij

soort letsel of ziekte

verzekering ziekenfonds particulier verzekeringsmij

schade 
aangegeven ja nee

dekking particuliere 
verzekering ziekenhuis specialist huisarts apotheek eigen risico

koopdatum
aankoopprijs

€    .    ,-

€    .    ,-

€    .    ,-

€    .    ,-

1

2

3

4

€    .    ,-

schade (specifi catie beschadigde/verloren gegane objecten)

GA NAAR BLAD 4 VOOR VERDERE INVULLING. 

straatnaam 

woonplaats 

postcode huisnummer 

naam

getuige 2

telefoonnummer
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Unigarant N.V., postbus 50000 - 7900 RP  te Hoogeveen, handelsregister nr 04023408. De verzekerde risico's worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V..

- 1 blad

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. A.u.b. één letter/cijfer per hokje in blokletters invullen! documentcode

 VERVOLG SCHADEAANGIFTE WATERSPORT

reparateur

straatnaam 

woonplaats 

postcode huisnummer 

naam

telefoonnummer

datum

N.B. Aankoop- c.q. reparatienota's en eventuele politieverklaringen bijvoegen s.v.p.

verklaring

Ondergetekende verklaart:
- vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en alle bijzonderheden met
betrekking tot deze schade te hebben meegedeeld;
- dit schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader te overleggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken 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.

datum 

 handtekening 

Aangifteformulier 
sturen naar:
Unigarant N.V.
Antwoordnr 400
7900 VB  Hoogeveen

De door verzekerde op dit formulier aangeleverde gegevens kunnen worden verwerkt in een Centraal Informatie Systeem van Verzekeraars in Nederland, eigendom 
van de stichting CIS te Zeist www.stichtingcis.nl). Aanmelding van deze verwerking van persoonsgegevens is op 9 augustus 2002 gedaan bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens. De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de 
door Unigarant N.V. gevoerde cliëntenregistratie.


