
Aanvraag om financiële tegemoetkoming in geval van algemene ramp

Voorbehouden aan de administratie Benaming algemene ramp :
Dossiernummer :

Opmerkingen : - vul een formulier in per geteisterd goed
- de schade aan een motorhome moet op een bijzonder formulier B gemeld worden

1. Algemene Inlichtingen

a) Ligging van het geteisterd goed :
………………………………………………………………………………………………………

b) Eigendomsbewijs
Voeg een attest van het Registratiekantoor bij, waaruit blijkt dat U op het moment van de ramp
eigenaar (of erfpachter of opstalhouder) was.

c) Expert
Heeft U beroep gedaan op een eigen expert om de schade vast te stellen?

 Ja ; naam van de expert : ………………………………………………………………….
adres van de expert : …………………………………………………………………
Voeg het verslag en de ereloonnota bij.

 Neen

d) Verzekering
● Voeg een kopie van de verzekeringspolis bij, zelfs als uw verzekeringsmaatschappij niet 
tussenkomt.
● Krijgt U een vergoeding vanwege uw verzekeraar?

 Ja ; vraag een gedetailleerd attest van tussenkomst aan uw maatschappij en
voeg dit bij.

 Neen ; vraag een attest van niet-tussenkomst aan uw maatschappij en voeg dit bij.

2. De schade

a) Beschrijving en raming van de schade
● Geef op een afzonderlijk blad een gedetailleerde omschrijving en raming van de schade (enkel
in te vullen indien u geen beroep deed op een eigen expert)
● Totaalbedrag van deze schade : ……………………………………………

Bijzonder formulier A : gebouwde onroerende
goederen en beweegbare woonlokalen



b) Bewarende maatregelen
Heeft U maatregelen genomen om de schade te beperken?

 Neen
 Ja ; - Aard (schoringen, afdekking met een zeil, ... ) : …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

- Datum waarop deze genomen werden : ………………………………………….
- Kostprijs : …………………………………………………………………………….

Datum :
Handtekening(en) :

OPGELET!
Enkel de schade die werd vermeld in uw aanvraag, wordt vergoed. Meld dus ALLE VASTGESTELDE SCHADE.
Vergeet niet AL DE NODIGE BEWIJSSTUKKEN bij te voegen. FOTO’S zijn ten zeerste aanbevolen.

Gelieve dit formulier alsook alle bijlagen in tweevoud over te maken.


