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versienummer formulier

12.08.2019

Aansprakelijkstelling gemeente

1  Persoonsgegevens
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Emailadres

IBAN

Vult u dit formulier in namens een bedrijf of instelling?   o ja   o nee

KvK nummer

Organisatie

Eigen kenmerk

Adres

Postcode en plaats

Cliënt/verzekerde

IBAN

Telefoonnummer

Emailadres

> lees verder
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2  Gebeurtenis

Wanneer vond de gebeurtenis plaats?

Datum gebeurtenis

Tijdstip gebeurtenis

Omschrijf de locatie van de gebeurtenis. Vermeld bij voorkeur ook een straatnaam en huisnummer ter 
hoogte waarvan het incident heeft plaatsgevonden.

Locatie gebeurtenis

Wat is er precies gebeurd?

Maakte u gebruik van een vervoermiddel?    o ja   o nee

o fiets     o bromfiets     o motorfiets     o auto  o anders

Aanvullende informatie, zoals kenteken en snelheid (km/uur) van het vervoer-
middel, indien van toepassing.

Toelichting

Was het weer van invloed op de gebeurtenis?   o ja   o nee

Toelichting

> lees verder
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Was de staat van het wegdek van invloed op de gebeurtenis?  o ja   o nee

Toelichting

Brandde de openbare verlichting?     o ja   o nee

Toelichting

3  Schade
Heeft u verwondingen opgelopen?     o ja   o nee

Welke verwondingen?

Heeft u materiële schade?     o ja   o nee

Welke schade?

Schade-indicatie (in euro’s)     

Hoe komt u tot dit bedrag?

> lees verder
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4  Bewijsvoering

Zijn er getuigen van de gebeurtenis?     o ja   o nee

Naam en adres van de getuige(n)

Wij kunnen uw aansprakelijkstelling beter beoordelen wanneer u bewijsstukken (b.v. een proces-
verbaal, getuigenverklaring en/of foto’s) meestuurt.

Bewijsstuk 1

Bewijsstuk 2

Bewijsstuk 3

Noteer op alle bewijsstukken uw naam, adres en datum.

5 Ondertekening

Plaats   Datum

Handtekening
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aansprakelijkstelling.


