Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:
Schueremans VM
Frankrijklei 78 | 2000 Antwerpen
of per email: info@schueremans.be
en zelf een kopie te bewaren

Schaderegeling en minnelijke schatting brand
Verzekeringnemer / Begunstigde:

Schadedatum

Adres:

Contractnummer:
Ligging risico:

Oorzaak
□ Brand
□ Ontploffing - Implosie
□ Rook - Roet
□ Bliksem
□ Inwerking elektriciteit
□ Natuurramp Maatschappij
□ Natuurramp Tariferingsbureau
□ Overstroming
□ Aardbeving
□ Overlopen of opstuwing openbare riolen
□Aardverschuiving of grondverzakking
M

□ Storm
□ Hagel, sneeuw- ijsdruk
□ Vallen van boom, pyloon, kraan

□ Glasbreuk
□ Diefstal
□ Andere (preciseer)

en M

zijn overgegaan tot de gedetailleerde schatting van de schade die voortvloeit uit het voornoemde schadegeval.

□ Waterschade
□ Insijpeling dak
□ Hydraulische installatie
□ Bodemverontreiniging

aangesteld door Schueremans VM

Rubriek

Bedrag

Gebouw (betaald naar rato van 80% vermits geen onmiddellijk herstel) (omschrijf)

Gebouw (betaald naar rato van 100 % op basis van fakturen) (omschrijf)

Inhoud (omschrijf)

Diverse (omschrijf)

- Vrijstelling
+ Onrechtstreekse verliezen inzake gebouw en inhoud (indien voorzien in het verzekeringscontract)

Eindtotaal
Deze schatting is gedaan ten titel van definitieve en transactionele regeling van de vergoeding in uitvoering van het verzekeringscontract
hierboven vermeld en ten gevolge van het schadegeval overkomen op voormelde datum.
Bedrag

EUR

Vanaf de betaling en binnen de door het contract voorziene grenzen, verklaren ondergetekenden de maatschappij te subrogeren in al hun rechten en vorderingen.

Wat de BTW betreft verklaart ondergetekende
begunstigde dat hij/zij voor onderhavig schadegeval:
l De BTW niet kan recupereren
l De BTW kan recupereren naar rato van
%
Gedaan te
Naam + handtekening
Makelaar met schaderegelingsbevoegdheid

Schueremans Verzekeringsmakelaars sinds 1978
Frankrijklei 78 | 2000 Antwerpen |
T. 03 491 11 11 | F. 03 213 12 12
E. info@schueremans.be | W. www.schueremans.be
KBO 0479189304 | FSMA 100577A

Betalingswijze:
l ontvangen cash
l nr van de ontvangen cheque:
l over te schrijven op bankrekening (IBAN):
, op
Voor akkoord, zowel voor de schatting als de regeling
(naam, voornaam en handtekening van de begunstigde laten voorafgaan door

