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VERZEKERINGNEMER

(bedrijfs) naam   

adres     

postcode           plaats  

telefoonnummer  

mobiel     

e-mailadres   

naam contactpersoon  

IBAN     

Heeft u recht op aftrek btw?    ja    nee

SCHADEGEGEVENS

schadedatum   

tijdstip       uur   min   

plaats en adres van de schade  

omschrijf hier kort de oorzaak van de schade

SCHADEMELDING

1. Heeft u of iemand anders deze schade al eerder gemeld?       

   ja, wanneer en aan wie?  

   nee

AANGIFTE

2. Heeft u aangifte gedaan?

   ja    nee 

 zo ja, bij     politie     douane-instantie    anders, namelijk  

 bureau  

 Is er proces-verbaal opgemaakt?    ja    nee

SOORT GOEDEREN

3.   Wat voor soort goederen werd vervoerd 

Schadeaangifteformulier 
Transportaansprakelijkheidsverzekering

i   Gebruik Tab/Shift-Tab of de muis om te bewegen tussen de invulvelden TVM relatienummer 

schadenummer 

polisnummer 

uw referentienummer
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4.   Vervoerd in/met?

5.   Waren de goederen verpakt?         ja    nee  

Zo ja, hoe? 

6.   Was er een vervoersinstructie van de afzender?    ja    nee  

Zo ja, wat voor instructie? (kopie bijsluiten s.v.p.)

7.  Vond het vervoer plaats onder douaneregeling?    ja    nee 

 Zo ja, van    tot   

8.  Wat was het feitelijke gewicht van de gehele lading?   

  kg/bruto 

AARD VAN DE SCHADE

9.  Wat is de aard van de schade? 

   vermissing       diefstal       beschadiging      vertraging

10.   Als er een beschadiging is, waaruit bestaat de beschadiging? 

  Is de beschadiging uiterlijk zichtbaar? 
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 Welke goederen zijn beschadigd? 

11.  Op welke datum is de schade ontdekt?  

  

12. Wat is het gewicht van de beschadigde/vermiste/gestolen goederen? 

  kg/bruto 

13. Hoeveel bedroeg de vrachtprijs?    

 €   (vooral van belang bij vertraging)

14. Zijn er (digitale) foto’s gemaakt van de schade?      ja    nee 

 Zo ja, graag meesturen met dit formulier.

15. Hoe hoog is het schadebedrag?    

 €   excl. btw

GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING

16. Is voor de vervoerde goederen een goederentransportverzekering gesloten?       ja    nee 

 Zo ja, bij maatschappij  

 polisnummer     eigen risico € 

 Heeft benadeelde aangifte gedaan bij voornoemde maatschappij?          ja    nee 

AANSPRAKELIJKSTELLING

17. Bent u reeds aansprakelijk gesteld?         ja    nee

 Zo ja, door     opdrachtgever       afzender(s)      ontvanger(s)

    anders, namelijk   (aansprakelijkstellingen bijsluiten s.v.p.)  

SCHADEVASTSTELLING

18. Waar en wanneer kan een expert de schade komen bepalen?

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

 contactpersoon 

 e-mailadres 

 datum        tijdstip            uur     min 
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VERVOER VAN DE GOEDEREN (invullen als u (een deel van) het vervoer zelf heeft uitgevoerd)

19. Welk vervoerstraject werd door u aangenomen? 

 van         tot    

20. Heeft u de goederen zelf vervoerd? 

   ja      Zo ja,    geheel    gedeeltelijk    

    nee 

 traject van             tot    

   binnenlands    grensoverschrijdend 

 vervoerscondities   A.V.C.     C.M.R.     anders, namelijk

 kenteken vervoermiddel  

 naam chauffeur  

 geboortedatum  

 datum indiensttreding    

21. Werd het vervoer door een ander voorgehaald?   ja    nee

 Zo ja, in uw opdracht?         ja    nee

 traject van       tot   

 vervoerscondities   A.V.C.    C.M.R.    anders, namelijk

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

 contactpersoon 

 e-mailadres 

22. Werd het vervoer door een ander voortgezet?    ja    nee

       Zo ja, in uw opdracht?         ja    nee

 traject van       tot   

 vervoerscondities   A.V.C.    C.M.R.    anders, namelijk

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

 contactpersoon 

 e-mailadres 

TRAJECT SCHADE

23. Op welk vervoerstraject is de schade ontstaan? 

 

   Dat is niet bekend. 

24. Heeft u de opvolgend-/ ondervervoerder reeds aansprakelijk gesteld?        ja    nee

 (zo ja, graag kopie aansprakelijkstelling bijsluiten.)
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OPDRACHTGEVER

25. Wie was de opdrachtgever tot vervoer?

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

 contactpersoon 

 e-mailadres  

 Heeft bovengenoemde de schade inmiddels bij zijn maatschappij gemeld?       ja    nee

AFZENDER

26. Wie was de afzender van de vervoerde goederen?

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

LAADADRES (als dit anders was dan het adres van de afzender)

27. Waar zijn de goederen geladen?

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

GEADRESSEERDE

28. Wie was de geadresseerde?

 naam     

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 

LOSADRES (als dit anders was dan het adres van de geadresseerde)

29. Wat was het losadres? 

 adres    

 postcode         plaats    

 telefoonnummer 
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LADEN

30. Was er sprake van

 Het aankoppelen van beladen opleggers/aanhangwagens?    ja    nee 

 Zo ja, hoe?           verzegeld    afgesloten

 

 Belading/stuwage door afzenders?       ja    nee

 Laden/stuwage door chauffeur?        ja    nee

 anders, namelijk        

 Overladen/ verladen in eigen loods?       ja    nee

 Mogelijkheid van controle door chauffeurs?      ja    nee

 Is er voor goede ontvangst getekend?      ja    nee

 Zo nee, een voorbehoud/bemerking gemaakt?      ja    nee

LOSSEN (invullen voor zover bekend) 

31. Was er sprake van

 Het afkoppelen van de oplegger/aanhanger zonder zelf te lossen?    ja    nee

 Meerdere losadressen?         ja    nee

 Lossen door chauffeur?         ja    nee

 Lossen door ontvanger?         ja    nee

 Zo ja, was chauffeur hierbij aanwezig?       ja    nee

 anders, namelijk       

 Aanwezigheid van schade bij lossing?       ja    nee

 Is de vrachtbrief/loslijst ten overstaan van de chauffeur afgetekend?   ja    nee

OVERIGE MEDEDELINGEN    
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OMSCHRIJVING VAN DE GEBEURTENIS

Wilt u hieronder de oorzaak van de schade en een duidelijke omschrijving van de gebeurtenis geven? 

Wanneer u dat handig vindt, kunt u ook een situatieschets toevoegen.    

ONDERTEKENING

Ondergetekende verklaart:

•  alle antwoorden en informatie hierboven eerlijk, goed en naar waarheid te hebben gegeven 

• niets dat van belang is voor de schade te verzwijgen 

•  dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader aan ons te overleggen gegevens te verstrekken om tot 

vaststelling te komen van de omvang van de schade en het recht op uitkering. 

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame 

verzekeringsmaatschappijen, eigendom van de Stichting CIS, Postbus 91627 2509 EE DEN HAAG. Het privacyreglement 

van de Stichting CIS is daarbij van toepassing. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.stichtingcis.nl

Bijlagen meegezonden    ja, aantal       nee  

plaats      

datum      

handtekening     (alleen bij uitprinten)
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Van Limburg Stirumstraat 250 | Postbus 130 | 7900 AC HOOGEVEEN 
 +31 (0)528 29 29 99     info@tvm.nl   www.tvm.nl
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