
Pagina 1 van 2

polisnummer      datum    

uur         plaats    

1. GEGEVENS VERZEKERD BEDRIJF

naam        voornaam    

straat        nummer      bus    

postcode       plaats     

Btw-plichtig       ja    nee         recht op aftrek btw   % 

telefoonnummer    e-mailadres   

2. GEGEVENS BESTUURDER

naam        voornaam    

telefoonnummer    e-mailadres   

geboortedatum    

Rijbewijs 

categorie – nummer   code 95      ja    nee 

3. KENMERKEN VAN HET VOERTUIG

merk        kenteken    

naam hersteller    straat     

huisnummer      postcode   

plaats (evt. land)   

Is het voertuig buiten gebruik?       ja    nee 

4. SCHADE AAN HET VERZEKERDE VOERTUIG

Voeg foto’s toe in de bijlage van de mail.

Schadeaangifteformulier
Materiële schade

i   Gebruik Tab/Shift-Tab of de muis om te bewegen tussen de invulvelden
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KIES HIER ÉÉN VAN ONZE ERKENDE HERSTELLERS EN GENIET VERSCHILLENDE VOORDELEN

5. BESCHRIJF DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET ONGEVAL

nummer proces verbaal (indien opgemaakt)     

gegevens verbaliserende overheid         

Voeg documenten toe in de bijlage van de mail: aanrijdingsformulier, attest van verhoor, etc.

6. GEGEVENS TEGENPARTIJ

naam        voornaam    

straat        nummer      bus    

postcode       plaats     

merk voertuig     kenteken    

verzekeraar       polisnummer  

opgemaakt te     op      

Clausules

•  De persoonsgegevens op deze aangifte worden door ons verwerkt voor de behandeling van het schadedossier. Ze kunnen binnen de TVM 

groep ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Raadpleeg hier ons Privacy Statement. 

•  Als deze aangifte frauduleus zou blijken te zijn, registreren wij uw gegevens in het door het ESV Datassur beheerde RSR-bestand en zullen 

wij klacht neerleggen op grond van artikel 496 van het strafwetboek. Iedere persoon die zijn identiteit rechtvaardigt, heeft het recht die 

mededeling te vernemen, alsook het recht op eventuele rechtzetting van de hem betreffende gegevens bij Datassur. Om dat recht uit te 

oefenen richt de betrokkene een van een datum voorziene en ondertekende vraag met een kopie van zijn identiteitskaart aan Datassur. 

•  Als u een klacht heeft, kunt u zich richten tot onze dienst customerprotection@tvm.be. Als u niet tevreden bent over ons antwoord, kunt u 

zich wenden tot de Ombudsman van de verzekeringen of kan u uw klacht voorleggen aan de rechter. 

 

N.B.: Controleert u voor het versturen of u het hele formulier goed heeft ingevuld?
Indien u hieronder voor de optie ‘verzenden’ kiest, kunt u foto’s en bijlages toevoegen aan het e-mailbericht.

2
0

2
0

V
0

1

KBO 0841.164.105 | RPR Antwerpen | NBB 2796 | IBAN: BE86 3101 6010 4650 | BIC: BBRUBEBB | Branch of TVM verzekeringen,  
Van Limburg Stirumstraat 250, NL-7901 AW Hoogeveen - KvK: 53388992 | Authorized by DNB, Westeinde 1, NL-1017 ZN Amsterdam

TVM Belgium | Berchemstadionstraat 78 | BE-2600 Berchem  +32 (0)3 285 92 00   info@tvm.be  www.tvm.be

https://garage.tvm.be/
https://www.tvm.be/nl/privacy-statement-0
https://www.datassur.be/nl/faq/faq-rsr
mailto:customerprotection%40tvm.be?subject=
https://www.ombudsman.as/nl/contact-ombudsman
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