Aanvraag om financiële tegemoetkoming in geval van algemene ramp
Voorbehouden aan de administratie

Benaming algemene ramp :
Dossiernummer :

Bijzonder formulier B
Roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik
(Dus NIET aangewend voor beroepsdoeleinden)
(Inboedel en motorvoertuigen)

1. Algemene Inlichtingen
a) Naam van de eigenaar(s) van deze goederen op het ogenblik van de ramp :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
b) ● Voeg een kopie van de verzekeringspolis bij, zelfs als uw verzekeringsmaatschappij niet
tussenkomt.
● Krijgt U een vergoeding vanwege uw verzekeraar?
 Ja ; vraag een gedetailleerd attest van tussenkomst aan uw maatschappij en
voeg dit bij.
 Neen ; vraag een attest van niet-tussenkomst aan uw maatschappij en voeg dit bij.
2. Schade aan de inboedel (meubelen, huisraad, klederen en allerlei toebehoren)
a) In de woning van de getroffene
● Adres :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
● Was de getroffene op het ogenblik van de ramp eigenaar van zijn woning?
 Ja
 Neen ; naam van de eigenaar : ……………………………………………………………
adres van de eigenaar : ……………………………………………………………
● Geef op een afzonderlijk blad stuk per stuk een omschrijving van de opgelopen schade.
● Totaalbedrag van deze schade : …………………………………
b)

In gemeubileerde woningen die verhuurd werden (voeg een kopie van het huurcontract bij)
● Adres van de gemeubelde huurwoning : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
● Geef op een afzonderlijk blad stuk per stuk een omschrijving van de opgelopen schade.
● Totaalbedrag van deze schade : …………………………………

3. Motorvoertuigen voor gezinsgebruik (auto’s, motorfietsen, motorhomes...) Gebruik een apart
blad per voertuig.
Voertuig, merk en type :
Datum van aankoop :
Aankoopprijs :

Verkoper (naam & adres) :

● Voeg hierbij :

e

1 . Een kopie van het inschrijvingsbewijs op het ogenblik van de ramp
e
2 . Een kopie van het verzekeringsbewijs op het ogenblik van de ramp

● Waar bevond zich het voertuig op het ogenblik van de ramp ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…
● Geef op een apart blad een gedetailleerde raming en omschrijving van de schade.
● Totaalbedrag van deze schade : ………………………………………………………………………..

4. Bewarende maatregelen
Heeft U maatregelen genomen om de schade te beperken?
 Neen
 Ja ; - Aard :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- Datum waarop deze genomen werden : ………………………………………….
- Kostprijs : …………………………………………………………………………….

Datum :
Handtekening(en) :

OPGELET!
Enkel de schade die werd vermeld in uw aanvraag, wordt vergoed. Meld dus ALLE VASTGESTELDE SCHADE.
Vergeet niet AL DE NODIGE BEWIJSSTUKKEN bij te voegen. FOTO’S zijn ten zeerste aanbevolen.

