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Schade aangifteformulier Fietsverzekering

Relatienummer   niet invullen s.v.p.

Dossiernummer   niet invullen s.v.p.

Gegevens verzekerde

Naam   Voorletters      Vrouw    Man

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Geboortedatum   Nationaliteit  

Telefoon overdag   Telefoon ‘s avonds  

IBAN (banknummer)   Ten name van  

E-mail   Polisnummer  

Door welke rijwielhandelaar werd jouw polis afgegeven? (indien van toepassing)

Naam  

Adres  

Postcode   Plaats  

Gegevens Fiets

Merk   Type  

Aankoopprijs   Framenummer  

Merk slot   Sleutelnummer  

Schade aangifte

A. Bij diefstal van de fiets

Datum diefstal      Stond de fiets op slot?     Ja    Nee

Zo ja, hoe stond jouw fiets op slot?   

Zo nee, waarom stond jouw fiets niet op slot?    

Mee te sturen bewijsstukken: 

• alle (originele) geregistreerde sleutels • (origineel) aankoopbewijs gestolen fiets • (origineel) politierapport

Heb je naast deze verzekering ook een inboedelverzekering waarop deze diefstal verzekerd is?     Ja    Nee

Naam maatschappij   Polisnummer  
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De fiets was nieuw (1e eigenaar) op de ingangsdatum van de verzekering:      Ja    Nee

Wordt de fiets vervangen? En zo ja, bij welke rijwielhandelaar?  Ja    Nee

Naam 
rijwielhandelaar   Plaats  

B. Bij schade aan de fiets

Wat is beschadigd aan de fiets?

Schadedatum   Schadebedrag  

Bedraagt de schade aan jouw fiets 80% (of meer) van de verzekerde waarde (= aankoopbedrag)?  Ja    Nee
Dan verzoeken wij je om de restwaarde van de fiets aan te geven op de gespecificeerde reparatienota.

Heb je de reparatienota betaald?  Ja    Nee

Fiets wordt gerepareerd door:  Rijwielhandelaar waar fiets is gekocht    Nieuwe reparateur / dealer**

Naam   Adres  

Postcode   Plaats  

IBAN (banknummer)  

Is er sprake van een betrokken tegenpartij?  Ja    Nee
Zo ja, graag bewijsstukken meesturen en de gegevens van de betrokken tegenpartij hieronderinvullen.

Naam   Adres  

Postcode   Plaats  

Reed de tegenpartij in of op een gemotoriseerd voertuig? Vul dan het Europees schadeformulier in.
** Vul de gegevens van jouw nieuwe rijwielhandelaar in.

C. Bij letsel

Heb je letsel opgelopen?  Ja    Nee

Beschrijf wat er is gebeurd en om welk letsel het gaat:

€
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Jouw fietssleutels (in geval van diefstal

Plak hier je twee sleutels***

***  Meld je een diefstalschade via het digitale schadeformulier? 
 Stuur in dat geval je sleutels onder vermelding van je polisnummer naar ons.

Schadegebeurtenis

Beschrijf wat er is gebeurd. Je kunt het eventueel aanvullen met een kleine schets van de verkeerssituatie.

Overige informatie

A. Ben je lid van een toerclub?  Ja    Nee
Zo ja, welke:

Naam   Adres  

Postcode   Plaats  

B. Heb je deze schade ook bij de wielersbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) gemeld?  Ja    Nee

Ondertekening

De ZEKUR Fietsverzekering wordt uitgevoerd door Your Benefits Assuradeuren B.V. De op dit schadeformulier ingevulde en 
eventueel nog nader aan te leveren (persoons)gegevens kunnen worden opgenomen in de verzekerdenadministratie van Your 
Benefits Assuradeuren B.V. en in een centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. 
Voor vragen en voor het privacyreglement dat op deze registraties van toepassing is, kun je contact opnemen met Your Benefits 
Assuradeuren B.V. 

Ondergetekende verklaart: 
• Bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en naar waarheid te hebben beantwoord en uitgelegd.
• Geen bijzonderheden over deze schade te hebben verzwegen. 
• Hierbij (voor zover nodig) toestemming te geven aan de medische adviseur(s) van de alarmcentrale, om de informatie die nodig 

is beschikbaar te stellen aan de medische adviseur(s) van Your Benefits Assuradeuren B.V., over de reden en achtergrond van 
medische behandeling, ziekenhuisopname en/of vervoer naar Nederland. 
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• Het schadeformulier en de eventueel nog nader aan te leveren (persoons) gegevens aan Your Benefits Assuradeuren B.V. te 
verstrekken, zodat vastgesteld kan worden wat de omvang van de schade is en op welke vergoeding aanspraak kan worden 
gemaakt. 

• Van de inhoud van dit schadeformulier kennis te hebben genomen. 
• Bekend te zijn met de voorwaarde dat bij onjuiste/onware opgave van gegevens en informatie elk recht op vergoeding vervalt. 

Op deze registraties is het privacy reglement van de Stichting CIS van toepassing.

Datum  

Handtekening 

Stuur je schade aangifteformulier naar: ZEKUR, p.a. Your Benefits Assuradeuren, postbus 2296, 5600 CG Eindhoven.
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