
    

 

 
 

SCHADEAANGIFTEFORMULIER VOOR WEGAS 
 

 

 
 

S.v.p. zenden aan: AIG Europe, Netherlands 
Postbus 8606, 3009 AP  ROTTERDAM, T.a.v. afdeling A&H claims  

 
Polisnr ____________________________ Dossiernummer: ___________________ 
 
Verzekeringnemer: Verzekerde: 
Voorletters: ______________________ Voorletters: _______________________ 
Achternaam: ______________________ Achternaam: ______________________ 
Geslacht: man/vrouw* Geslacht: man/vrouw* 
Geboortedatum: ____________________ Geboortedatum: ____________________ 
Adres: ___________________________ Adres: ___________________________ 
Postcode: _________________________ Postcode: _________________________ 
Woonplaats: _______________________ Woonplaats: _______________________ 
 
Telefoonnr verzekerde (tussen 9:00u-17:00u):___________________________________ 
Bank-/ girorekening verzekerde:_____________________________________________ 
 

 
Is dit ongeval reeds gemeld?: JA/NEE* 
Zo ja, wanneer en aan wie? : _______________________________________ 
 
GEGEVENS OMTRENT HET ONGEVAL (in te vullen door verzekerde) 
 
Waar vond het ongeval plaats?: _______________________________________ 
Wanneer? : Datum: _______________tijd:______________ 
Welke plaats in de auto nam u in : bestuurder/passagier naast bestuurder/ passagier/op 
achterbank* 
Kenteken van de auto: _______________________________________ 
Plaats (eventueel straatnaam) waar het ongeval  :________________________________ 
gebeurde ________________________________ 
 ________________________________ 
 
Waren er andere motorvoertuigen bij betrokken? : JA/NEEN* 
Zo ja, kenteken(s), naam en adres bestuurder(s) : _______________________________ 
 ________________________________ 
 ________________________________ 
 
Wie waren getuige van het ongeval?  : _______________________________ 
(s.v.p. volledige na(am/men))  ________________________________ 
 _________________________________ 
 
 
 
 



    

 
Welke politie-instantie maakte procesverbaal  : _______________________________ 
of rapport op? ________________________________ 
 ________________________________ 
Op welk bureau en wanneer?  :________________________________ 
Onder welk nummer? :_______________________________ 
 
Is er door iemand eerste hulp verleend? : JA/NEEN 
Door wie en evt. van welke instantie _________________________________
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 
A.u.b. omschrijving van de toedracht (zo nodig een : _______________________________ 
situatieschets of toelichting op apart blad toevoegen)
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 
Waaruit bestaat uw letsel? :________________________________ 
 _________________________________ 
 ________________________________ 
 _________________________________ 
Wanneer verwacht u te zijn hersteld? : 
Heeft u uw veiligheidsgordel gedragen? : JA/NEEN* 
 
Indien u bestuurder was, vervoerde u  
passagiers in uw voertuig? : JA/NEEN* 
Zo ja, hoeveel? (a.u.b. omcirkelen) : 1   2   3   4   5   
Heeft één der passagiers letsel opgelopen? : JA/NEEN* 
Zo ja, gaarne opgave van naam- en adresgegevens :________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
(Indien nodig apart vel bijvoegen)  _________________________________ 
 
 
MEDISCHE KOSTEN 
Indien er medische kosten zijn gemaakt n.a.v. onderhavig ongeval dient u deze eerst te claimen bij 
uw eigen ziektekostenverzekeraar c.q. ziekenfonds 
 
Waar en onder welk polisnummer bent u :_______________________________ 
elders tegen medische kosten verzekerd? :_______________________________ 
Zijn de kosten daar reeds geclaimd? : JA/NEEN* 
Is hierop een eigen risico van toepassing? : JA/NEEN* 
Zo ja, hoeveel bedraagt dit eigen risico? : EUR ___________________________ 
 
Indien ziekenfonds, is dan tevens een aanvullende  : JA/NEEN*   
verzekering gesloten? Zo ja, bij _______________________ 
 
 
SCHADE PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN 
 
Heeft u schade opgelopen aan uw persoonlijke  



    

eigendommen? :JA/NEEN* 
Zo ja, s.v.p. de volgende vragen beantwoorden (evt. specificatie invullen): 
 
Is de schade te herstellen? : JA/ NEEN* 
Zo ja, wat was het aankoopbedrag en de –datum : EUR______________   
 datum:_______________ 
Voor welk bedrag? En door wie is dit geschat? : EUR____________________________ 
Waar en onder welk polisnummer bent u  :________________________________ 
elders tegen schade aan persoonlijke eigendommen :________________________________ 
verzekerd?  _________________________________ 
Zijn de kosten daar reeds geclaimd? : JA/NEEN* 
Is hierop een eigen risico van toepassing? : JA/NEEN* 
Zo ja, hoeveel bedraagt dit eigen risico? : EUR_____________________________ 
Bewijsstukken s.v.p. bijvoegen (o.a. verklaring verzekeringsmaatschappij, originele 
aankoopnota’s) 
 
Specificatie 

Voorwerp Prijs bij aankoop Datum aankoop Plaats v. aankoop Reparatiekosten 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Is er terzake van dit voorval (of deze gebeurtenis) :JA/NEEN*_______________________ 
nog iets van belang mede te delen?   _________________________________ 
 
Ruimte voor nadere toelichting: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Ondergetekende verklaart de vragen naar beste weten, juist en naar waarheid te 
hebben beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te 
hebben verzwegen. 



    

 
Te _______________________________ op ________________________ 
 
Handtekening verzekerde: 
 
 
___________________________________ 
* s.v.p. doorhalen indien niet van toepassing 

 

 

 

PRIVACYBELEID 

 Hoe wij gebruik maken van Persoonlijke Informatie  

Wij, AIG Europe, streven ernaar de privacy van klanten, verzekerden en andere zakelijke contacten te 
beschermen.  
 
‘Persoonlijke Informatie’ identificeert u en heeft betrekking op u of andere personen (bijv. uw partner of 
andere gezinsleden). Als u Persoonlijke Informatie over een ander persoon verstrekt, moet u (tenzij wij 
anders zijn overeengekomen) deze persoon informeren over de inhoud van deze verklaring en ons 
Privacybeleid en (indien mogelijk) zijn/haar toestemming verkrijgen voor het delen van zijn/haar 
Persoonlijke Informatie met ons. 
 
De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en waarom – Afhankelijk van onze relatie 
met u kan verzamelde Persoonlijke Informatie het volgende omvatten: contactinformatie, financiële 
informatie en accountinformatie, kredietinformatie en kredietwaardigheid, gevoelige informatie betreffende 
gezondheid of medische conditie (verzameld met uw toestemming waar dat door de toepasselijke wet vereist 
is), alsook andere Persoonlijke Informatie die u verstrekt of die wij in verband met onze relatie met u 
verzamelen. Persoonlijke Informatie kan om de volgende doeleinden gebruikt worden: 
 

 Beheer van verzekeringscontracten, bv. communicatie, het verwerken en behandelen van schades en 
betalingen; 

 Het beoordelen van en het maken van beslissingen over het verstrekken van dekking, de 
verzekeringsvoorwaarden en de schaderegeling; 

 Ondersteuning en advies betreffende medische en reiszaken; 

 Beheer van onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur; 

 Voorkoming, detectie en onderzoek van misdrijven, bv. fraude en witwaspraktijken; 

 Instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 

 Naleving van wet- en regelgeving (waaronder naleving van wetten en voorschriften buiten het land 
waar u gevestigd bent); 

 Monitoren en opnemen van telefoongesprekken voor kwaliteits-, trainings- en beveiligingsdoeleinden; 

 Marktonderzoek en analyse; 

 (Interne) audit. 
 
Delen van Persoonlijke Informatie - Persoonlijke Informatie mag voor de bovenstaande doeleinden 
gedeeld worden met de ondernemingen in onze groep en derde partijen (zoals makelaars en andere 
verzekeringstussenpersonen, verzekeraars en herverzekeraars, kredietinformatiebureaus, medische 
deskundigen en andere dienstverleners). Indien vereist door wet- en/of regelgeving, zal Persoonlijke 
Informatie gedeeld worden met andere derde partijen (inclusief overheidsinstanties).  
Persoonlijke Informatie (inclusief informatie over personenschade ) kan worden opgeslagen in het Centraal 
informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), 
Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. De databank van CIS wordt door verzekeraars en gevolmachtigd 
agenten onder meer geraadpleegd om fraude te voorkomen, te detecteren en te onderzoeken, of om uw 
schadeverleden te verifiëren of die van elk ander persoon die of goed dat waarschijnlijk betrokken is in de 



    

polis of de schade. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. 
Persoonlijke Informatie mag gedeeld worden met mogelijke kopers en kopers en overgedragen worden bij de 
verkoop van ons bedrijf of de overdracht van onze activa. 
 
Internationale doorgifte - Omwille van het wereldwijde karakter van onze activiteiten, kan uw 
Persoonlijke Informatie worden doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn in andere landen (inclusief de 
Verenigde Staten, China, Mexico, Maleisië, de Filipijnen, Bermuda en andere landen waar de 
privacywetgeving verschilt van de wetgeving in het land waar u gevestigd bent). Bij een dergelijke doorgifte 
zullen wij altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie afdoende beveiligd 
en verstuurd wordt in overeenstemming met de vereisten van de privacywetgeving. Verdere informatie over 
internationale doorgiften vindt u in ons Privacybeleid (zie hieronder). 
 
Beveiliging van Persoonlijke Informatie – Passende technische en fysieke beveiligingsmaatregelen 
worden gebruikt om uw Persoonlijke Informatie veilig en beveiligd te houden. Wanneer wij Persoonlijke 
Informatie doorgeven aan een derde partij (inclusief onze dienstverleners) of gebruikmaken van een derde 
partij om namens ons Persoonlijke Informatie te verzamelen, dan zal de derde partij zorgvuldig worden 
geselecteerd en verplicht worden tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen. 
 
Uw rechten – U hebt een aantal rechten onder de privacywetgeving in verband met ons gebruik van 
Persoonlijke Informatie. Het kan zijn dat deze rechten slechts onder bepaalde omstandigheden van 
toepassing zijn en aan bepaalde uitzonderingen zijn onderworpen. Deze rechten kunnen onder andere een 
recht op toegang tot Persoonlijke Informatie zijn, een recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren, een 
recht om gegevens te laten wissen of een recht om de verwerking van Persoonlijke Informatie te laten 
beperken. Deze rechten kunnen ook een recht inhouden om uw Persoonlijke Informatie naar een andere 
organisatie over te laten dragen, een recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonlijke 
Informatie, een recht om te verzoeken dat bepaalde geautomatiseerde beslissingen die wij maken menselijke 
tussenkomst hebben, een recht om uw toestemming in te trekken en een recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteiten. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen vindt u in 
ons Privacybeleid (zie hieronder). 
 
Privacybeleid – Meer informatie over uw rechten en hoe wij uw Persoonlijke Informatie verwerken, vindt 
u in ons volledige Privacybeleid via: https://www.aiginsurance.nl/privacybeleid. U kunt ook een exemplaar 
opvragen door te schrijven naar: Data Protection Officer, AIG Europe, Rivium Boulevard 216 - 218, 2909 LK 
Capelle aan den IJssel of per e-mail naar: gegevensbescherming.nl@aig.com. 

 

 

 

 
 

 
  

 

http://www.stichtingcis.nl/
https://www.aiginsurance.nl/privacybeleid
mailto:gegevensbescherming.nl@aig.com

