
Instructie invullen schadeformulier 

Met ‘nee’ geeft u aan dat er twee 
partijen betrokken zijn. Indien er 
een derde partij, bijvoorbeeld 
wegmeubilair,  bij betrokken is 
dan geeft u dat aan met ‘ja’. 
 

Noteer de gegevens van de 
verzekeringsnemer. 
Verzekeringsnemer, deze staat 
vermeld op de groene kaart. 

Noteer merk type en kenteken 
van uw voertuig. Deze gegevens 
staan vermeld op het 
kentekenbewijs. 
 

Noteer de gegevens van uw 
verzekeringsmaatschappij en 
tussenpersoon zoals vermeld op 
de groene kaart. Noteer het 
volledige polisnummer; groene 
kaartnummer is dan niet nodig. 

 

Noteer de gegevens van de 
bestuurder vermeld op het 
rijbewijs. 

Vermeld het totaal aantal kruisjes. 

Geef duidelijk aan waar uw 
voertuig het eerst geraakt is. Let 
op, links is bestuurderszijde. 

Noteer wat u als zichtbare 
schade ziet. Krassen zijn ook 
schade. Vermeld reeds 
aanwezige schade. 

Verwijs naar de bijlage die u 
achteraf toevoegt aan het 
schadeformulier. Denk hierbij 
aan foto’s, aanvullende tekening 
en/of verklaring. 
Bent u het niet eens met de 
verklaring van de tegenpartij dan 
moet u dit hier vermelden. 

Maak zorgvuldig een duidelijke 
situatieschets. Geef de rijrichting 
aan, positie van het 
voertuig(en)/object op het 
moment van de aanrijding. Teken 
ook de verkeerstekens, 
verkeersborden en eventuele 
obstakels. Maak gebruik van de 
botsograaf. 

U tekent voor uw eigen verklaring 
nadat beide partijen het formulier 
volledig hebben ingevuld. 
 
U scheidt de formulieren en geeft de 
kopie mee aan de tegenpartij. 
 
Na het ondertekenen en het scheiden 
van de formulieren mag u niets meer 
aan de verklaring (voorzijde) wijzigen. 

Maak foto’s van de beschadigde 
voertuigen direct na de aanrijding 
als deze nog niet verplaatst zijn. 
Let hierbij op verkeerstekens op 
de weg, verkeersborden, 
obstakels etc. 
En maak foto’s van de 
beschadigingen van de betrokken 
voertuigen/objecten. 

Noteer de plaats, straat 
en ter hoogte van het 
huisnummer waar het 
ongeval heeft 
plaatsgevonden. 
Noteer nauwkeurig datum 
en tijdstip van het 
ongeval. 

Zet alleen een kruisje in het 
betreffende vakje(s) en in de 
juiste kolom (A of B) als deze 
daadwerkelijk van toepassing is. 
Het is mogelijk dat geen van de 
genoemde toedrachten van 
toepassing is. Dan vult u bij het 
totaal 0 in! 

Als er gewonden zijn, vermeld dit hier. 

Zijn er geen getuigen noteer dan 
GEEN GETUIGEN. Wel getuigen, 
noteer naam, adres, postcode, 
woonplaats en telefoonnummer. 
Indien van toepassing 
kentekennummer voertuig. 

Controleer de gegevens aan de 
hand van de groene kaart. Vraag 
ook om telefoonnummer en 
e-mail. 

Controleer de juistheid van het 
kenteken met het voertuig en het 
kentekenbewijs. 

Controleer de juistheid van de 
verzekeringsmaatschappij aan de 
hand van de groene kaart. Let 
hierbij op de geldigheid van de 
groene kaart. Komt dit niet 
overeen, vraag om de juiste 
groene kaart. 

Laat altijd de geboortedatum 
invullen. Let op het 
rijbewijsnummer. Noteer bij 
aanrijding met een voetganger of 
fietser zonder rijbewijs de 
gegevens van ID of paspoort. Ook 
dan is noteren van de 
geboortedatum noodzakelijk. 

Zie er op toe, of help de 
tegenpartij met het nauwkeurig 
noteren/omschrijven van de 
zichtbare schade aan zijn/haar 
voertuig. Ziet u oude schade op 
het voertuig in het beschadigde 
gebied laat dat noteren. Of 
vermeld het in uw vakje 14. 

Is de tegenpartij het niet eens 
met uw verklaring dan kan de 
tegenpartij dit hier vermelden. 



 

Noteer de gegevens van de 

verzekeringnemer. 

Verzekeringnemer is 

verantwoordelijk voor de 

premiebetaling, deze staat vermeld 

op de groene kaart. 

Noteer uw gegevens. Deze 

informatie is niet bestemd voor 

de tegenpartij maar voor de 

verzekeraar. 

Noteer hier de kilometerstand. 

Controleer of u deze dekking heeft 

en noteer de gevraagde gegevens. 

Geef hier aan of er politie bij is 

geweest en beantwoord de 

aanvullende vragen. Indien 

mogelijk vraag het 

mutatienummer op. 

Het proces-verbaal kunt u 

opvragen bij www.stichtingpv.nl Hier vult u de gevraagde 

informatie in van uzelf en de 

tegenpartij. Deze informatie is van 

belang voor het bepalen van de 

schuldvraag en/of de mate van 

schuld. 

Dit is feitelijk uw eigen verklaring 

waarin u uw mening kunt geven 

omtrent de schuldvraag. 

Recht op BTW aftrek is “nee” 

particulier en “ja’ zakelijk gebruik 

voertuig. Banknummer invullen! 

Geef aan of het gebruik van het 

voertuig valt in een van de 

genoemde categorieën. Vermeld 

anders ‘nee’. 

Controleer of u deze dekking heeft 

en noteer de gevraagde gegevens. 

Indien mogelijk hier de gevraagde 

gegevens zo volledig mogelijk 

invullen. 
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