
SCHADE-AANGIFTEFORMULIER 
VOOR EEN LEASE-, HUUR- OF DEMOTRUCK 

Algemene informatie 

Uw firmanaam:  

Straat en huisnummer:   

Postcode en woonplaats:   

Contactpersoon:   

Telefoonnummer:   

Gegevens van de truck waar de schade mee/aan werd toegebracht

Truck type:            Serienummer: 

Leasecontractnummer / Huurnummer / Democontractnummer: 

Bestuurder 

Was de bestuurder door een daartoe bevoegde persoon gemachtigd tot het besturen of gebruiken van de truck? 

 Nee     Ja 

Plaats en datum voorval

Datum voorval:     

Plaats voorval:    

Straatnaam en plaats:   

Schade 

Waaruit bestaat de schade aan het object?

Hoe hoog wordt het schadebedrag geraamd (indien bekend)? 

Wanneer is het object bij de reparateur? 

Ondergetekende verklaart aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 

Te:  

Door:   

Datum:         Handtekening:  

   

INDIEN SCHADE AAN DERDEN, HANDTEKENING OP VOLGENDE BLADZIJDE ZETTEN!

Jungheinrich Nederland BV 

H.A. Lorentzweg 3 · 2408 AS  Alphen aan den Rijn · Postbus 231 · 2400 AE  Alphen aan den Rijn · Telefoon 0172 44 67 77 
info@jungheinrich.nl · www.jungheinrich.nl



ONDERSTAANDE INVULLEN IN GEVAL VAN SCHADE AAN DERDEN

Materiële schade 

Welke materiële schade is toegebracht? 

Waar bevindt zich het beschadigde? 

Eigenaar van het beschadigde 

Naam:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

Bij welke maatschappij is hij/zij verzekerd en tegen welke risico’s? 

Maatschappij:  

  W.A.     W.A./beperkt casco W.A./casco

Letsel aan derden

Is er letsel aan derden toegebracht? 

Getroffene 

Naam:  

Adres:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

Waar bevindt zich de getroffene? 

Indien u al schriftelijk aansprakelijk bent gesteld, gaarne aansprakelijkstelling meezenden. 

Ondergetekende verklaart aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 

Te: 

Door:   

Datum:     Handtekening: 

BELANGRIJK

U dient te allen tijde de factuur/reparatiebon mee te zenden indien de schade is gerepareerd. 

Tevens is het inschakelen van een expert zonder tussenkomst van ons of verzekeraars geheel voor eigen risico, 

behalve indien daar specifieke afspraken over zijn gemaakt.
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