Verzoek Om Schadevergoeding Wegmeubilair

Postbus 3003
2280 MG Rijswijk
Handelskade 49
Telefoon 070 340 8200

Op de achterzijde treft u de voorwaarden voor schadevergoeding aan.

www.wbf.nl

Naam bedrijf/instelling
Gevestigd te				ostcode
Straat en huisnummer
Telefoonnummer 			oestelnummer
Bankrekeningnummer 			en name van
Verzoekt het Waarborgfonds Motorverkeer om vergoeding van de bij de hieronder nader te omschrijven gebeurtenis.
Datum gebeurtenis:
Plaats (gemeente):
Straatnaam:
Ter hoogte van:
Wegaanduiding:

Referentienummer claimant
Wat is er beschadigd?

Wat is het nummer van het beschadigd object? (Wilt u dit op één van de foto´s bevestigen?)

Waaruit blijkt dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig?

Zijn er stille getuigen aangetroffen bij het beschadigd object? JA / NEE
Zo ja, welke sporen of afgereden delen?

Is de politie ter plaatse geweest? JA / NEE
Heeft u de schade bij de politie gemeld? JA / NEE
Zo ja, op welke wijze en wanneer? (s.v.p. bewijsstukken bijvoegen)

Heeft u buurtonderzoek verricht? JA / NEE
Zo ja, wanneer en hoe vond dat buurtonderzoek plaats en bij welke omwonenden heeft u geïnformeerd?

WBF-F-04

(Wilt u de adresgegevens bij uw schadeclaim voegen?)

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer K.v.K. Den Haag 41155523.

Wat is de ouderdom van het beschadigd object?
Is er sprake van afschrijving van het beschadigd object? JA / NEE
Zo ja, welk percentage
Zo nee, waarom niet

Welk bedrag kan op het schadebedrag in mindering worden gebracht i.v.m. schrootwaarde van het
beschadigd object? €
Is in dit schadegeval de BTW verrekenbaar? JA / NEE

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Te				

datum

Handtekening:				

Naam en Functie:

Het Waarborgfonds Motorverkeer streeft naar een uniforme schadebehandeling.
U gelieve aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Bij het verzoek om schadevergoeding zendt u een drietal originele kleurenfoto´s, te weten een overzichtfoto, een locatiefoto
alsmede een detailfoto van het beschadigd object. (Wilt u er op toezien dat de opnamedatum op de foto´s zichtbaar is?) Tevens
ontvangen wij graag een volledig gedocumenteerde en gespecificeerde opgave van de schade, dus inclusief de nota’s van derden.
U doet binnen twee weken na de schade melding bij de politie. Als bewijs daarvan ontvangen wij een door de politie gewaarmerkte kopie van aangifte of een kopie van de registratieset.
Bij schades van enige omvang of waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat buurtbewoners de aanrijding gehoord moeten
hebben, dient u een buurtonderzoek te houden. Een afschrift van het onderzoeksrapport zien wij graag tegemoet.
Wanneer een schade boven de € 10.000,-- komt of dreigt te komen, dan verzoeken wij u ons dit zo spoedig mogelijk te melden (tel:
070-3408232) zodat eventueel expertise kan plaatsvinden.

