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FORMULIER SCHADEMELDING GEMEENTE LEUSDEN 
 
 
 
Gemeente Leusden 
Het college 
Postbus 150 
3830 AD  LEUSDEN 
 
 
 
Voor een goede beoordeling van uw aansprakelijkstelling is het van belang dat het 
formulier volledig wordt ingevuld 
 
 
 
1. Gegevens benadeelde 
 
achternaam    : ___________________________________ 0 man 0 vrouw 
 
voorletters    : ________________________________________________ 
      
straat      : ________________________________________________ 
 
postcode en woonplaats : ________________________________________________ 
 
e-mail adres   : ________________________________________________ 
 
telefoonnummer  : ________________________________________________ 
 
geboortedatum    : ________________________________________________ 
 
bank- of gironummer   : ________________________________________________ 
 
 
2. Schadegegevens 
(zo exact mogelijk omschrijven en alle in uw bezit zijnde stukken meesturen) 
 
schadedatum en tijdstip  : ________________________________________________ 
 
adres schade    : ________________________________________________ 
 
plaats     : ________________________________________________ 
 
korte omschrijving toedracht: 
(indien meer ruimte nodig voor nadere toelichting dan op laatste bladzijde van dit formulier) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Is er een politierapport?  0 nee 
 

0 ja (stuur rapport mee) 
 

Waren er getuigen?   0 nee, ga verder naar 4 
 

0 ja, vul na(a)m(en) en adres(sen) in en voeg evt.   
getuigenverklaringen toe 
 



 2 

 
3. Gegevens getuige 
 
A. Getuige 1    
 
naam     : ________________________________________________ 
 
straat :    : ________________________________________________ 
 
postcode en woonplaats  : ________________________________________________ 
 
telefoonnummer   : ________________________________________________ 
 
B. Getuige 2    
 
naam     : ________________________________________________ 
 
straat :    : ________________________________________________ 
 
postcode en woonplaats  : ________________________________________________ 
 
telefoonnummer   : ________________________________________________ 
 
C. Getuige 3    
 
naam     : ________________________________________________ 
 
straat :    : ________________________________________________ 
 
postcode en woonplaats  : ________________________________________________ 
 
telefoonnummer   : ________________________________________________ 
 
 
4. Aansprakelijkheid 
 
Waarom acht u de gemeente aansprakelijk? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Aard van de schade 
 
A. Zaak schade 
 
Wat werd er beschadigd? (zo exact mogelijk omschrijven en bij auto’s kenteken vermelden) 
 
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Schadebedrag? (proforma) nota of expertiserapport door erkend garagebedrijf meesturen) 
 
__________________________________________________________________________ 
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B. Letsel schade 
 
Wat is de aard van schade? (zo exact mogelijk beschrijven) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Werd een arts bezocht?  0 nee, ga verder naar 6 

0 ja, vul gegevens in (stuur evt. medische verklaringen mee) 
 
naam arts    : ________________________________________________ 
 
adres     : ________________________________________________ 
 
telefoonnummer   : ________________________________________________ 
 
 
C. Vermogensschade 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
6. Eigen verzekering 
 
Bent u verzekerd tegen  0 nee, ga verder naar 7 
deze schade? 

0 ja, vul gegevens in 
 
naam maatschappij  : ________________________________________________ 
 
polisnummer   : ________________________________________________ 
 
Is de schade gemeld?  : ________________________________________________ 
 
 
7. Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart dat opgaven en inlichtingen naar aanleiding van deze schadeclaim 
naar waarheid zijn ingevuld en zoveel mogelijk voorzien zijn van bewijsmateriaal 
(verklaringen, nota’s, rapportages etc.)     
 
plaats en datum   : ________________________________________________ 
 
handtekening    :   

  ________________________________________________
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Bijlagen:  0 nota(’s) 

 
0 aansprakelijkstelling(en) 
 
0 foto(‘s) 

 
0 getuigenverklaring(en) 

 
0 politierapport(en) 

 
0 medische verklaring(en) 

 
0 expertiserapport(en) 

   
0 anders, namelijk 

 
 
Situatieschets 
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Verdere toelichting 
 
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Privacyverklaring  
 
De gemeente Leusden hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden 
zorgvuldig behandeld en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aansprakelijkstelling 
door de gemeente of de verzekeringsmaatschappij van de gemeente, Centraal Beheer 
Achmea in Apeldoorn. Voor verdere informatie over de bescherming van uw privacy kunt u 
terecht op de website van het College bescherming persoonsgegevens 
(http://www.mijnprivacy.nl/). 
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