SCHADEFORMULIER
UITVOERINGSSCHADE
Vul dit formulier in als u een schade wilt melden als gevolg van werkzaamheden van Mooder Maas.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Wilt u planschade of nadeelcompensatie melden, vul dan het formulier in op planschade.ooijen-wanssum.nl.
Heeft u tijdens het invullen van het formulier vragen, kijk dan op www.ooijen-wanssum.nl onder het kopje
Gebiedsontwikkeling - Schadeloket voor meer informatie of bel met Mooder Maas: 06-53599489.

PERSOONSGEGEVENS
Naam:

Voornamen (voluit):

Bedrijfsnaam
(indien van toepassing):

Straat:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

IBAN:
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SCHADEGEGEVENS
Datum van het voorval:

Wat is er beschadigd?

Bent u eigenaar van het
beschadigde object?

Ja
Nee, de eigenaar is: naam en telefoonnummer

Wat is volgens u de oorzaak van de
beschadiging?

Geschat schadebedrag:

Waarop is het geschat
schadebedrag gebaseerd?

VERZEKERING
Indien u een eigen verzekering heeft, kan het voorkomen dat uw eigen verzekering een hogere vergoeding
uitkeert. Uw verzekering regelt dit weer direct met de verzekering van Mooder Maas. Vult u onderstaande
gegevens in, dan kijkt Mooder Maas wat voor u het voordeligst is en doet een aanbeveling.
Bent u in het bezit van een
verzekering die dit soort schade
vergoedt?

Ja
Nee

Soort verzekering (bijvoorbeeld
opstal-, inventaris- of inboedelverzekering):
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Naam verzekeringsmaatschappij:

Polisnummer:

AANSPRAKELIJKHEID
Door wie is volgens u de schade
veroorzaakt?

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geef een zo’n gedetailleerde
mogelijke omschrijving van de
wijze waarop de schade is
veroorzaakt:

Zijn er getuigen van het schadevoorval? Zo ja, graag volledige namen,
adressen en contactgegevens
invullen (voor zover bekend).

Zijn er foto’s van de schade?
• Ja, graag betreffende foto’s met
dit schadeformulier meezenden;
• Nee, indien mogelijk graag alsnog
foto’s maken van de schade en
deze meezenden met dit schadeformulier.
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SCHADEMELDING
Is er al contact geweest met de
veroorzaker?
• Zo ja, met wie?

• Zo ja, op welke datum en tijdstip?

OPMERKINGEN
Heeft u nog op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de schade of anderszins, meldt deze dan hieronder:
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VERKLARING:

Door dit formulier te verzenden verklaart indiener het schadeformulier en de eventuele nadere gegevens te
verstrekken ten behoeve van vaststelling van het eventuele recht op vergoeding en de omvang van de schade.
Met het verzenden van dit formulier geeft u aan het schadeformulier naar waarheid ingevuld te hebben.

Naam:

Plaats:

Datum:

Het volledig ingevulde formulier kunt u per post sturen aan:
Mooder Maas
T.a.v. Schadeafdeling
Geijsterseweg 11a
5861 BK Wanssum
Ook kunt u het formulier digitaal sturen naar: schadeloket@ooijen-wanssum.nl
U kunt aan dit formulier geen rechten ontlenen.

Wanneer u het formulier naar Mooder Maas gestuurd heeft, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.
De schade wordt vanaf dan in behandeling genomen. U krijgt altijd bericht van ons met de uitkomst van
uw schademelding.
Het kan gebeuren dat we later om aanvullende informatie vragen.
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