
                                                       
 

N.T.F.U. – Dagverzekering – Schadeaangifteformulier 

Voor een snellere schadeafhandeling verzoeken wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.  

Gelieve de volgende bescheiden bij te sluiten: 

- Herstel opgave/offerte (opgesteld door fietsenmaker) 

- Aankoopnota fiets 

- Aankoopnota persoonlijke bezittingen (kleding, helm en dergelijke) 

- Verzekeringsbewijs voor daginschrijving 
In te vullen door verzekerde en tegenpartij 

Verzekerde Naam en voorletters :  

Geslacht en geboortedatum : •             man         •   vrouw                 -               - 

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

Op welk telefoonnummer bent u overdag bereikbaar? 

 

 

: Thuis: 

Mobiel: 

Werk: 

Rekeningnummer :  

E-mailadres :  

Beroep :  

Startnummer :                                                                    (dagverzekeringsbewijs bijsluiten) 

Verzekerd bedrag : € 750,00 

Tegenpartij Naam en voorletters :  

Geslacht en geboortedatum : •        man         •       vrouw                     -              -  

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer (privé / mobiel) : p:                                                             m: 06- 

E-mailadres :  

Nummer Toerfietskaart (indien lid van NTFU) :                                                                    (kopie toerfietskaart bijsluiten) 

Omschrijving voorval   

Datum en plaats (straat / plaats / land) :                 -               -  20  

Is er politie aanwezig geweest? : •   ja      •   nee 

Wat is er gebeurd? 

(Graag een omschrijving van de toedracht, eventueel in 

een bijlage) 

:  

 

   

   

   

   

Wie is naar uw mening aansprakelijk? :  

Waarom meent u dat? :  

   

 

Naam tocht :  

 

S.v.p. dagverzekeringsbewijs toevoegen 



 
Getuigen   

Naam getuige 1 :  

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

   

Naam getuige 2 :  

Adres :  

Postcode en woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Fietsschade  :  

Merk en Type fiets (framenummer) :  

Soort fiets : •   Racefiets     •   Mountainbike    •   Anders:         

Herstel kosten  : €                                                               (s.v.p. specificatie bijsluiten) 

Originele aankoopdatum van de fiets :        -          -                                             (s.v.p kopie aankoopnota bijsluiten) 

Waar en voor welk bedrag heeft u de fiets gekocht? : € 

Waar kan de fiets worden bezichtigd? :  

(naam, adres, telefoonnummer, bij voorkeur fietshersteller) :  

Beschadigde persoonlijke eigendommen  

(kleding, helm e.d., maximale vergoeding is € 115,00) 

: •   ja      •   nee 

Indien ja, s.v.p. onderstaande tabel invullen en nota’s bijsluiten 

Voor de afhandeling van de schade dienen wij te 

beschikken over de oorspronkelijke aankoopnota’s van de 

beschadigde persoonlijke eigendommen. Indien u hier niet 

(meer) over beschikt, verzoeken wij u om in onderstaande 

tabel een opgave van de aanschafdatum en de kostprijs te 

vermelden. 

 Wij verzoeken u beschadigde kleding, helm of schoenen bij de fiets te bewaren 

voor eventuele bezichtiging door de expert. 

 

 

 

OMSCHRIJVING GOEDEREN 

 

AANSCHAFDATUM 

(dag/maand/jaar) 

 

BETALINGSBEWIJS 

(ja/nee, s.v.p. bijsluiten) 

 

AANSCHAFWAARDE 

 

SCHADE 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

i.v.m. het bepalen van het schadebedrag, specificatiegegevens exact en volledig invullen s.v.p.; bij incorrecte of onvolledige invulling van 

de specificatie zal geen schade worden vastgesteld en/of worden uitgekeerd. 



 
Schade verloop   

Heeft u al eens eerder schade geclaimd bij Meijers? : •   ja      •   nee 

Zo ja, wanneer :  

Andere verzekeringen 

Bent u voor deze schade elders verzekerd? 

Is de schade daar ook gemeld? 

 

: 

: 

 

•   ja      •   nee 

•   ja      •   nee 

Zo ja, bij welke maatschappij? :  

Polisnummer :  

Overig   

Welke mededelingen kunt u nog   

doen die voor de beoordeling van    

deze schade van belang zijn? 

 

  

 

Naar beste weten en overeenkomstig   Naar beste weten en overeenkomstig  

de waarheid ingevuld.  de waarheid ingevuld. 

Handtekening verzekerde:  Handtekening tegenpartij: 

 

 

  

Plaats:  Plaats: 

Datum:  Datum: 

   

S.v.p. insturen aan 

 

 
 

: Meijers 

Afdeling NTFU 

Antwoordnummer 438 

1180 VB Amstelveen 

(postzegel niet nodig) 

Telefoonnummer:          020-5042706 

Faxnummer:                   020-6420716 

E-mail:                           ntfu@meijers.nl 

 

Ondertekening houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. Dient uitsluitend voor het vaststellen van identiteit en feitelijke gegevens. 

 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om te controleren of u alles heeft ingevuld en bijgevoegd?  

Door een complete aangifte kunnen wij u sneller op weg helpen! 
 


