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1. Verzekeringnemer

Uw polisnummer

Naam Voorletter (s)

Straatnaam en huisnummer              Toevoeging

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer Privé Zakelijk

E-mailadres

IBAN-nummer IBAN-nummer*

*IBAN is uw nieuwe Europese rekeningnummer.  U vindt dit nummer op uw bankafschrift of ga naar internetbankieren

2. Verkeer
Wij verzoeken u in geval van een schade met of door een motorrijtuig een kopie mee te zenden van het 
compleet ingevulde en ondertekende Europees Schadeformulier. Mocht u niet in het bezit zijn van een Europees 
Schadeformulier, dan kunt u dat opvragen via Mijn OHRA of bellen:  (026) 400 40 40.

Omschrijving van de gebeurtenis

Situatietekening van de gebeurtenis

3. Overig verzoek om rechtsbijstand

Omschrijving van de gebeurtenis

Uw mening in het geschil of de vordering

Sinds wanneer loopt het geschil?

M V

Verzoek om rechtsbijstand
OHRA Schadeverzekeringen

Vult u dit schadeaangifteformulier alstublieft volledig in. Dit versnelt uw verzoek om rechtsbijstand.
OHRA heeft de uitvoering van de rechtsbijstandsverzekering overgedragen aan DAS Nederlandse
Rechtbijstands Verzekeringsmaatschappij N.V. Verstuur dit formulier aan:  
DAS Rechtsbijstand. Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, Tel. (020) 651 88 88, Fax (020) 691 42 54



OHRA Schadeverzekeringen is onderdeel van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.  
Postadres: Postbus 40000, 6803 GA Arnhem. Bezoekadres: Rijksweg-West 2, 6842 BD Arnhem - Tel: 026 400 40 40
www.ohra.nl - KvK-nummer: 27023707 - AFM-nummer: 12000475

Kijk voor meer informatie op
www.ohra.nl

SV1325 1113

Heeft dit probleem zich eerder voorgedaan   Nee

  Ja, wanneer:      

Op welke wijze is het probleem toen opgelost?

Wat is de hoogte van de vordering?

Wilt u alstublieft stukken, zoals een rapport van een deskundige of een offerte, bijvoegen waaruit dit blijkt.

Vermeldt u de volledige namen en adressen 
van de betrokken (tegenpartij, getuige):

Naam tegenpartij

Adres

Postcode/Plaats

Naam getuige

Adres

Postcode/Plaats

Naam overige

Adres

Postcode/Plaats

4. Verklaring

OHRA maakt u erop attent dat als u of de verzekerde bij schade enige onjuiste voorstelling van zaken
heeft gegeven, ieder recht op rechtsbijstand vervalt of OHRA zicht het recht voorbehoudt de verzekering
tussentijds te beëindigen. Het wetboek van Strafrecht is dan ook van toepassing.

Ondergetekende verklaart:
-  bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord 

en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen:
-  dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader te overleggen gegevens aan OHRA te verstrekken om de 

dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op rechtsbijstand;
-  van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Naam

Plaats

Datum

Handtekening

Wij verzoeken u om kopieën te maken van originele stukken en ons de kopieën toe te zenden.
Wij ontvangen graag kopieën van correspondentie, dagvaarding of processtukken, overeenkomsten, garantiebewijs, 
levering- of inkoopvoorwaarden, betalingsbewijzen, polisvoorwaarden, bouwtekeningen en foto’s.


