
Bemiddelaar nr. : ..............................................................

Naam :  .....................................................................................

Telefoon :  ...............................................................................

Zijn referte :  ..........................................................................

Zal de expertise bijwonen JA NEENNaamloze Vennootschap - Louizalaan, 149 - 1050 Brussel - Tel. (02) 403 81 11 - Telefax (02) 403 88 71
Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr. 0145

Ongevalsaangifte "Brandverzekering" Contract nr.
BRAND EN GELIJKGESTELDE GEVAREN WATERSCHADE BEDRIJFSSCHADE
ARBEIDSCONFLICTEN EN AANSLAGEN GLASBREUK DIEFSTAL
STORM, HAGEL, SNEEUW- OF IJSDRUK BA GEBOUW NATUURRAMPEN

Deze aangifte helemaal invullen en laten ondertekenen door de verzekeringsnemer en/of bemiddelaar. Vervolgens de aangifte dringend - 
uiterlijk 8 dagen na het schadegeval - naar de Maatschappij sturen. Deze termijn wordt evenwel tot 24 u, herleid ingeval van diefstal of 
schade veroorzaakt aan dieren. De beschadigde goederen moeten ter beschikking van de afgevaardigde van de Maatschappij blijven.
Verzekeringsnemer
Naam - Voornaam of firmanaam

Straat Nr. Bus

Postnummer Plaats

Bankrekeningnr. - - Tel. privé Gsm

B.T.W. nr. Tel. werk Nr. fax

E-mail

Syndicus v/h gebouw : Naam Tel. Gsm

Algemene inlichtingen over het schadegeval
Plaats 

Datum - -  Dag  ......................................  uur van schadegeval u min. Voormiddag Namiddag

Datum en uur van de ontdekking van het schadegeval - - / u min.

Door wie  

	 Nauwkeurige beschrijving van de oorzaken en omstandigheden waarin het schadegeval plaatsvond :  ......................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	 In geval van diefstal : de diefstal werd gepleegd met inbraak gebruik van valse sleutels inklimming

 door tersluiks binnendringen geweld of bedreigingen tegen de persoon van  ........................................................................................................

Waren de luiken neergelaten ? JA	 NEEN
Was het alarmsysteem ingeschakeld ? JA	 NEEN
Kwam het in werking ? JA	 NEEN
Waren de lokalen onbewoond op het ogenblik van het voorval ? JA NEEN
Zo ja, sedert wanneer ? ................................................................................................................................................................................................................................................................

Zo niet, welke personen waren aanwezig ?  ..................................................................................................................................................................................................................

Verdenkt u iemand als dader of medeplichtige van de diefstal (naam en adres)

 Interventie en/of proces-verbaal (verplicht bij diefstal)
 Brandweer  ................................................................................................................

 Politie   ..........................................................................................................................  P.V. nr.  

	 Eventuele getuigen (naam, voornaam, adres, telefoon en plaats waar zij zich bevonden toen het schadegeval plaatsvond)

 

 
	 Is het schadegeval veroorzaakt door een derde persoon die u bekend is ? JA NEEN

 Zo ja, door wie ? (naam, voornaam, hoedanigheid, adres, telefoon)

 naam van zijn verzekeringsmaatschappij contract nr.

GE 1858 - 03/2006

	 Zou het kunnen dat de aannemer aansprakelijk is ? JA NEEN

 Zo ja : naam en adres van de aannemer   

 naam van zijn verzekeringsmaatschappij contract nr.  



Schade aan onroerende goederen
Indien de verzekerde eigenaar is en indien de getroffen ruimten bewoond worden door een huurder :

 naam van de huurder  tel. privé  werk  

 verzekeringsmaatschappij contract nr.    

Indien de verzekerde huurder is :

 naam van de eigenaar  tel. privé werk 

 adres    

 verzekeringsmaatschappij contract nr.   

Aanvullende informatie
Heeft u verzekeringscontracten voor hetzelfde risico ? de BA van de verzekerde Rechtsbijstand voor de verzek. ?

 JA NEEN JA NEEN JA NEEN

Zo ja, bij welke maatschappij ?      

 contract nr.

 datum van inwerkingtreding - - - - - -

 nr. schadegeval

 werd er een expert aangesteld ? JA NEEN JA NEEN JA NEEN

Beschrijving - schatting van de schade (het gaat om een voorlopige schatting, die voor geen van de partijen enige 

	 GEBOUW verbintenis inhoudt)

 Geteisterde plaats(en) of gedeelte(n) van het gebouw

 Lokalisatie van de schade (plafond, muur, grond, …) 

 Beschrijving van de herstelwerken Oppervlakte m² Aantal uren

  ................................................................................................................................................................................................................  u min.

  ................................................................................................................................................................................................................  u min.

  ................................................................................................................................................................................................................  u min.

  ................................................................................................................................................................................................................  u min.

  ................................................................................................................................................................................................................  u min.

 Benodigde materialen en producten hoeveelheid Totale prijs (niet terugvor-
   derbare B.T.W. inbegrepen)

 ................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................  

	 INHOUD / MAtErIEEl / KOOPWAAr (voor ieder goed te verduidelijken)

 Beschrijving van het voorwerp Aard van de schade Aankoopdatum Aankoopprijs (niet terugvor-
   derbare B.T.W. inbegrepen)

 ............................................................................................................   ........................................................................  - -

 ............................................................................................................   ........................................................................  - -

 ............................................................................................................   ........................................................................  - -

 ............................................................................................................   ........................................................................  - -

 ............................................................................................................   ........................................................................  - - 

Voorzorgsmaatregelen
Indien door het schadegeval kwetsbare verzekerde goederen zijn beschadigd, die preventiemaatregelen vereisen (koopwaar b.v), ons 
alle informatie betreffende de getroffen maatregelen verstrekken :  ....................................................................................................................................................................
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	 Heeft het schadegeval zich uitgebreid tot goederen van derde personen ? JA NEEN

 Zo ja, juiste gegevens van derde en aard van de schade   



	GlASBrEUK (indien inhoud zie rubriek inhoud)

Soort gebroken glas (doorzichtig, zilver- Aard beschadiging  Oppervlakte  Dikte Prijs vervanging
kleurig, bol, gelijmd, vastgezet, dubbel,  (gebroken, doorboord,  m² mm 

drievoudig, isolerend, gegraveerd …) gebarsten)

 ............................................................................................................   ........................................................................

 ............................................................................................................   ........................................................................

 ............................................................................................................   ........................................................................

Aard van het glas op het ogenblik van het schadegeval (enkel/dubbel) ?  .............................................................................................................................................

Op welke verdieping staat het gebroken glas ?  .........................................................................................................................................................................................................

 Is er andere schade aan voorwerpen verzekerd in het contract ? JA NEEN

Zo ja, welke ?  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

	BEDrIJFSSCHADE

 Aantal dagen van onderbreking van de activiteit Totale Gedeeltelijke

	SCHADE DOOr ElEKtrICItEIt

 Bestaat er een contract dat dit apparaat in 't bijzonder dekt ? JA NEEN

 Zo ja, verzekeringsmaatschappij Contract nr.

 1. Kenmerken en prijs van het beschadigde voorwerp.
  Indien u geen aankoopfactuur kunt bijvoegen, gelieve ons te verduidelijken :

  a) aard van het toestel

  b) merk van het toestel

  type serienummer

  c) bouwjaar - - onder waarborg fabrikant JA NEEN

  d) waarde van het toestel als nieuw

  e) huidige waarde van het toestel

 2. Welk is naar uw mening de oorzaak van de schade ? (overspanning, inductie, sleet, kortsluiting, bliksem)

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Welke herstellingen dienen er aan het toestel te worden uitgevoerd ? Ieder te vervangen onderdeel dient vermeld te worden.

,

,

 Onderdelen Eenheidsprijs Totaal

 Verplaatsingskosten

Aantal werkuren u min. aan 

B.T.W. % op  

 tOtAAl

 Gedaan te  .............................................................., op  ...........................................

 De verzekeringsnemer, De bemiddelaar,

	OOGSt

 Beschrijving Aard beschadiging Oppervlakte en hoeveelheid Dagwaarde
  ...........................................................................................................   .............................................................................

  ...........................................................................................................   ............................................................................. ,
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De wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992 is van toepassing op de verwerking van de hierbij verzamelde gegevens. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door en onder verantwoorde-
lijkheid van Generali Belgium NV, Louizalaan 149, 1050 Brussel voor de volgende doeleinden : beheer van verzekeringen tegen brand, ongevallen en allerlei gevaren, en klantenbeheer. Deze wet voorziet in 
het recht op toegang en verbetering (Generali Belgium NV, Cel Privacy), evenals in de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen van  persoonsgegevens te raadplegen 
(Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Sommige gegevens kunnen doorgegeven worden aan de dienst "bestanden" van Datassur, de Meeûssquare 29, 1000 Brussel.

Waarschuwing
Iedere oplichting of poging tot oplichting die tegen de verzekeringsonderneming 
gericht is, brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, 
maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. 
De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het economisch 
samenwerkingsverband Datassur. Krachtens de wet op de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer zal hij daarover ingelicht worden en heeft hij in voorkomend 
geval het recht om de hem betreffende gegevens te laten corrigeren.


