Wat te doen na een voertuig/verkeersschade?
Bij een verkeersschade vult u, zo mogelijk gezamenlijk met de tegenpartij, de voorzijde van een
SchadeAangifteFormulier in. Laat geen ruimte voor onduidelijkheden achteraf, dit kan een
verhaalsaktie bemoeilijken. Let op: indien u het niet eens bent met de tekening, of iets anders dat de
tegenpartij heeft ingevuld, vermeld dit dan duidelijk op de voorzijde voordat u het formulier
ondertekent. Controleer het kenteken van de tegenpartij. Indien mogelijk: maak foto's van de situatie
en de auto(schade) van de tegenpartij. Het SchadeAangifteFormulier is in tweevoud en drukt door,
ieder neemt één vel mee naar huis. Vul later (thuis) de achterkant van uw formulier volledig in.
U kunt de verkeersschade alvast via internet melden, zodat we uw schade direct in behandeling
kunnen nemen. Let op: er is altijd een volledig ingevuld SchadeAangifteFormulier nodig om de
verkeersschade volledig te kunnen afhandelen!
Bij een verzekerde voertuigschade waar geen tegenpartij bij betrokken is en schade tengevolge van
braak of poging tot diefstal, dient u meestal ook een SchadeAangifteFormulier in te vullen
(enkelvoudig, voor- en achterzijde). Hiervoor kunt u ook een print van de via internet beschikbare
versie gebruiken.
Het SchadeAangifteFormulier bestaat uit 2 gelijke invulformulieren en een toelichting. De voorzijde
vult u, na de aanrijding, zo mogelijk gezamenlijk met de tegenpartij in (dit formulier drukt door). Ieder
neemt één vel mee naar huis. Vervolgens vult u zelf de achterzijde in, aangevuld met een uitgebreide
toelichting en/of situatieschets en zoveel mogelijk aanvullende informatie (zonodig op een aparte
pagina), vervolgens direct opsturen naar:
Vink Verbeek Verzekeringen BV, Tjalk 2504, 8232 MB Lelystad.
U kunt altijd een SchadeAangifteFormulier bij ons aanvragen, bij voorkeur via e-mail.
Zijn er getuigen? Wij hebben formulieren beschikbaar op internet die u kunt gebruiken om een goede
(duidelijke) getuigenverklaring te verkrijgen.
Betreft het een buitenlandschade, een ingewikkelde schade of een tegenpartij die dwarsligt en u heeft
een rechtsbijstandverzekering? Indien deze bij DAS rechtsbijstand loopt, kunt u de schade via de
internetsite van DAS melden of per post. Vul dan het betreffende schadeformulier in dat u van onze
site kunt downloaden. Heeft u een rechtsbijstandverzekering via ons, maar u weet niet bij welke
maatschappij, informeer dan even bij ons.
Wat te doen bij diefstal van voertuig, vaartuig of lading?
Onmiddellijk uw gestolen voertuig, vaartuig of lading aanmelden, http://www.isgestolen.nl (hoe sneller
hoe beter) en de politie bellen.
Bij het landelijk register van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (een samenwerkingsverband
van de stichting Vermiste Auto Register (VAR), de stichting Nederlandse Restwaarde Markt (NRM) en
de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) en het Landelijk Informatiecentrum
Voertuigcriminaliteit) vindt u ook informatie en diefstalpreventie tips, zie www.stavc.nl.
Heeft u diefstaldekking, meld de diefstal dan ook bij Vink Verbeek (SchadeAangifteFormulier).
Hiervoor kunt u ook een print van de via internet beschikbare versie gebruiken.
TIP: Laat uw autoruiten voorzien van uw kenteken of ID (chassis) nummer. Autoruitspecialisten doen
dit vaak gratis of tegen een geringe vergoeding.
Zijn er nog vragen? Aarzel niet en bel ons!
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