
Aangifteformulier schade aan derden
U meldt ons dat u schade heeft geleden. 
Om te kunnen beoordelen of gemeente Neder-Betuwe hiervoor aansprakelijk is, verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden 
en dit formulier (met eventuele bijlagen) te sturen naar: 
  
Gemeente Neder-Betuwe 
Postbus 20 
4043 KM  Opheusden

1.  Gegevens benadeelde

Achternaam

Voorletter(s)

E-mail

2.  Schadegegevens

3.  Aard van de schade

Straat en huisnummer

Telefoonnummer Mobiel

Schadedatum en tijdstip

Plaats en adres schade

Korte omschrijving van de toedracht

Een situatieschets, tekening, foto's, facturen etc. kunt u middels (een) bijlage(n) toevoegen.

Waarom vindt u dat gemeente Neder-Betuwe aansprakelijk is?

Wat is er beschadigd

Geschat schadebedrag

Letselschade/schade aan personen

Zaakschade/materiële schade

Zo ja, wat is de aard van het letsel

Ja Nee
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Staat u onder medische 
behandeling? Ja Nee

Postcode Woonplaats
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5.  Verklaring en ondertekening

Datum

Ondergetekende verklaart vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben 
beantwoord en verstrekt.

Plaats

Handtekening

4.  Eigen verzekering

Bent u voor deze schade verzekerd? Ja Nee

NeeJa

De aangifte kan alleen in behandeling worden genomen, wanneer deze volledig is ingevuld en voorzien van handtekening en alle 
toegevoegde bijlagen.

Is de schade bij uw verzekerings-
maatschappij gemeld?
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