
1/3

1. Gegevens verzekeringnemer

Uw polisnummer

Naam Voorletter (s)

Straatnaam en huisnummer

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

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Beroep

2. Algemene vragen

Wat is er gebeurd? 
Als u meer ruimte nodig heeft,
stuur dan een bijlage mee.

Op welke verzekering wilt u de 
schade melden?

 Woonhuisverzekering  Inboedelverzekering

 Kostbaarhedenverzekering  Glasverzekering

Datum en tijdstip van de gebeurtenis  om uur

Plaats van de gebeurtenis

Adres

Postcode

Plaats

Is het een huurwoning?   Nee    Ja

Bent u de enige bewoner?   Nee    Ja

Zo nee, wie is (zijn) de medebewoner(s)?

Is de schade mogelijk ook op een andere 
verzekering gedekt?   Nee    Ja

Zo ja, welke verzekering(en), bij welke
maatschappij(en) en onder welk(e)
polisnummer(s)?

M V

Schadeaangifte Woonhuis-/Glas-/
Inboedel-/Kostbaarhedenverzekering

OHRA Schadeverzekeringen

Wilt u dit formulier volledig invullen? Dan loopt uw schadeafhandeling geen vertraging op.
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Gebruikt u de beschadigde/verloren/  
gestolen voorwerpen ook voor uw werk?   Nee    Ja

Wie heeft de schade veroorzaakt?

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

3. In te vullen bij diefstal of verlies  
(bij beschadiging ook het onderdeel ‘Alleen invullen bij beschadiging’ volledig invullen)

Heeft u aangifte gedaan van verlies/ diefstal?   Nee    Ja

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, welke politiebureau?

Adres

Vestigingsplaats

Wilt u de originele aangifte meesturen?

4. Alleen invullen bij beschadiging

Wat is er beschadigd?

Waaruit bestaat de schade?

Kan de schade gerepareerd worden?   Nee    Ja

Zo nee, waarom niet?

Bij een gedekte schade kan OHRA voor u
een schadehersteller inschakelen die de
schade snel en vakkundig repareert.
OHRA betaalt het schadebedrag rechtstreeks
aan de schadehersteller. U hoeft dan niets
voor te schieten. Ook brengen wij dan maar
de helft van uw (eventuele) eigen risico in
rekening op het basispakket van inboedel en
opstal. Wilt u hier gebruik van maken?

  Nee    Ja

Zo nee, wie herstelt de schade?   Ikzelf (u ontvangt een redelijke vergoeding voor uw arbeidsuren)  

  Anders, namelijk

Naam

Adres

Vestigingsplaats

Telefoonnummer

SV1310 1213



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

Voorwerp Gekocht bij* Datum Prijs Vermoedelijk schade of  
reparatiebedrag*

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

* Originele aankoopnota’s en/of andere bewijsstukken meesturen alstublieft.

Onderstaande vraag alleen beantwoorden, als u een schade meldt op uw kostbaarhedenverzekering.

Op welk(e) nummer(s) van de specificatie, 
vermeld op het polisblad, heeft de schade
betrekking?

7. Ondertekening 

Ondergetekende (diegene die een handtekening zet) verklaart:
- bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben
 beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden over deze schade te hebben verzwegen;
-  dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader te overleggen gegevens aan OHRA te verstrekken
 om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;
- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Naam

Plaats

Datum

Handtekening


