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Wij van AXA ART zijn trots op onze schadebehandeling. U kunt ons helpen uw claim zo snel en efficiënt mogelijk 
af te handelen door alle relevante vragen te beantwoorden en dit formulier gedateerd en ondertekent terug te 
sturen naar uw tussenpersoon of:

AXA ART Verzekeringen
Ginnekenweg 213, 4835 NA Breda, Tel. +31 76 514 8558, info@axa-art.nl

1. Gegevens verzekeringnemer

Polisnummer

Verzekerde

 

Naam  Adres

 

Postcode / Woonplaats Telefoonnummer

E-mail

Verzekeringsmakelaar

 

Naam  Telefoonnummer

 
Contactgegevens

2. Schadegegevens

Schadedatum (of datum constatering schade)

 

Schadeadres

 

www.AXA-ART.nl
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Omstandigheden van de schade

Als uw schade tijdens transport is ontstaan dan verzoeken wij u kopieën te verstrekken van de eventuele vervoers- 
en/of transportdocumenten. Wilt u alle overige relevante informatie met betrekking tot deze claim in een aparte 
bijlage schriftelijk doorgeven.

3. Diefstal/vermissing

•  Alle vermiste of gestolen eigendommen moeten gemeld worden bij de politie.
•  Vermiste zaken moeten worden gemeld bij de politie.
•  Wilt u ons in bezit stellen van foto’s van de vermiste/gestolen kunstwerken en/of sieraden.

Registratienummer politie

 

Indien de geclaimde zaken zijn gestolen vanuit het risico-adres, wilt u ons dan de volgende informatie
verstrekken:

Welke beveiliging was aanwezig en ingeschakeld ten tijde van het voorval. Denk hierbij aan een
veiligheidsalarm, 5-puntssluiting nachtsloten, raamsloten etc.

Was er iemand in het pand aanwezig    Ja    Nee

Indien dit niet het geval was, wanneer was er voor
het laatst iemand aanwezig? 

Verdenkt u iemand?    Ja    Nee

ls dit het geval is, wie verdenkt u? 

Welke onderzoeken hebben plaatsgevonden en welke stappen zijn ondernomen om de vermiste eigendommen 
terug te krijgen?

Voeg alle relevante correspondentie met betrekking tot het onderzoek bij.
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5. Andere verzekeringen 

Vul onderstaande gegevens in indien de geclaimde zaken zijn gedekt op een andere verzekeringspolis of 
wanneer een gedeeltelijke of totale vergoeding is ontvangen van een andere verzekeraar.

 

Naam en adres verzekeraar

Polisnummer  

4. Gegevens bezittingen 

•  Vermeld alle zaken die vermist, beschadigd of gestolen zijn.
•  Bewaar alle beschadigde zaken voor een eventueel door ons uit te voeren onderzoek.
•  Stel waar mogelijk foto’s en schriftelijke begrotingen/facturen beschikbaar.
•   Verstrek documenten die de geclaimde bedragen onderbouwen, zoals taxatierapporten,  

originele aankoopfacturen, inventarislijsten etc.
•   Indien de bezittingen niet geheel in eigendom zijn, ontvangen wij graag de gegevens van overige  

belanghebbende partijen.
•  Voeg een aparte bijlage bij voor alle overige zaken.

Beschrijving van de bezittingen  Aangegeven  Herstelkosten Totaal geclaimd
 waarde voor polis  bedrag

Totaal 
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6. Schadevergoeding

Vul onderstaande gegevens in om ons in staat te stellen uw schadevergoeding zo snel mogelijk uit te betalen.

Bankoverschrijving

 

Naam bank

 

Tenaamstelling rekening

  

IBAN  BIC code 

  

SWIFT Code 

7. Stuur dit formulier retour samen met de volgende informatie: 

  Foto’s  Begrotingen of facturen
  Documenten ter onderbouwing van het  Contactgegevens van de persoon die we kunnen

 geclaimde bedrag  benaderen over deze claim ind indien u dit niet zelf
  bent. Zij dienen geautoriseerd te zijn deze claim  
  namens u te behandelen.

8. Verklaring

Alle vergoedingen die voortkomen uit deze polis worden verbeurd indien de ingediende claim frauduleus,  
ongegrond of buitensporig is of wanneer u een onjuiste verklaring aflegt.

Hierbij verklaar ik/verklaren wij dit schadeformulier naar mijn/ons beste weten en waarheidsgetrouw te hebben 
ingevuld.

  

Handtekening verzekeringnemer Datum

Indien u vragen heeft over uw claim, kunt u in eerste instanatie contact opnemen met uw
makelaar of met ons via:
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