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Schade aangifteformulier ZZP
1. Je gegevens

Naam   Voorletters      Vrouw    Man

Bedrijfsnaam  

Beroep  

Adres en huisnummer     

Postcode   Woonplaats  

Geboortedatum   Telefoon thuis  

Telefoon mobiel   E-mail  

Kun je de BTW verrekenen?   Ja   Nee

2. Je rekeningnummer

IBAN (banknummer)   Ten name van  

3. Je polisnummer

Polisnummer  

4. Gegevens over de schade

Datum schade  

Waar veroorzaakt  

Adres  

Plaats  

Is de schade ontstaan tijdens de uitoefening van een beroep of bedrijf?   Ja   Nee

Ben je ergens anders voor deze schade verzekerd?    Ja   Neen

Maatschappij  

Verzekerd bedrag  

Soort schade    Schade aan spullen? > Ga naar vraag 5

     Schade aan personen? > Ga naar vraag 6
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€

€

€

5. Gegevens beschadigde zaken

Wat is er beschadigd? 

Zijn er sporen van braak? Voor zover van toepassing.   Ja   Nee

Toelichten oorzaak van de schade 

Wil je hieronder aangeven wat er is gebeurd?

Aansprakelijkheid 

Waarom word je aansprakelijk gesteld?

6. Gegevens van degene die schade heeft (benadeelde)
Vul dit alleen in als dit van toepassing is.

Naam   Voorletters      Vrouw    Man

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Geboortedatum   Telefoon  

E-mail  

IBAN (banknummer)   Ten name van  

Wat is de relatie van de benadeelde tot degene die de schade heeft veroorzaakt?

Is de benadeelde tegen deze schade of dit verlies verzekerd?    Ja 

        Nee 

        Onbekend > Ga naar vraag 9

Beschrijving voorwerp 
(merk, type, soort) 

Aankoop-
datum

Aankoop-
bedrag

Reparatie- 
kosten

Nota

€

€

€

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee
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Waar is de benadeelde verzekerd? 

Verzekeringsmaatschappij 

Polisnummer   

Heeft de benadeelde de schade gemeld bij deze verzekeringsmaatschappij?    Ja   Nee

7. Getuige

Is er een getuige?       Ja   Nee

Gegevens getuige 

Naam   Voorletters   

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Telefoon  

E-mail  

8. Verhaalsmogelijkheden

Kan de schade verhaald worden op een ander?   Ja   Nee > Ga naar vraag 11

Waarom denk je dat?  

Gegevens van die persoon 

Naam   Voorletters   

Adres  

Postcode   Woonplaats  

Telefoon  

E-mail  
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9. Ondertekening

• Ik heb dit formulier naar beste weten, juist en naar waarheid ingevuld en geen bijzonderheden over deze schade verzwegen;
• Ik ben me ervan bewust dat een onjuiste of onvolledige beantwoording van de vragen in dit formulier kan leiden tot 

vermindering of zelfs verval van het recht op uitkering.

Plaats  

Datum  

 Ik ben akkoord. (Klik dit aan als je dit formulier per e-mail wilt versturen.)

Handtekening (alleen indien het formulier per post wordt verzonden)

10. Versturen

Stuur de volgende documenten
• Kopieën van aankoopnota’s. Als herstel mogelijk is, stuur dan ook een herstelofferte mee.
• Verklaringen waaruit blijkt dat je aangifte hebt gedaan, zoals een proces-verbaal (voor zover van toepassing).
• Jouw opdracht bon
• Foto’s van de schade

Mail bij voorkeur je volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier inclusief bijlagen naar schadeZEKUR@ybas.nl.

Indien je niet in staat bent het schadeformulier te mailen, stuur je je schadeformulier naar:  
ZEKUR, p.a. Your Benefits Assuradeuren B.V., postbus 2296, 5600 CG Eindhoven.

11. PERSOONSGEGEVENS

De op dit schadeformulier ingevulde en eventueel nog aan te leveren (persoons)gegevens worden opgenomen in de verzekerden 
administratie van de verzekeraar/gevolmachtigd agent. Voor het afhandelen van de schade kan het gebeuren dat verzekeraar/
gevolmachtigd agent ook gegevens van andere partijen dan verzekeringnemer of verzekerde verwerkt, bijvoorbeeld de tegenpartij 
of een getuige. Het privacyreglement van de verzekeraar/gevolmachtigd agent is hierop van toepassing. Het privacyreglement kan 
je nalezen op yourbenefits.eu/privacy-verklaring

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid  legt de verzekeraar de gegevens van de schade en je 
persoonsgegevens vast in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting 
CIS). Het maakt daarbij niet uit of de schade door je eigen schuld is ontstaan. Op deze registratie(s) is het
privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing. Deze kan je nalezen op de website van Stichting CIS, www.stichtingcis.nl.

http://schadeZEKUR@ybas.nl
http://www.stichtingcis.nl
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