SCHADEFORMULIER

Schadeformulier project Reconstructie Stationsstraat Elsloo

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het toch voorkomen dat u schade heeft opgelopen aan uw
particuliere eigendom tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in uw straat.
Middels bijgevoegd formulier worden wij graag geïnformeerd over de geleden schade en de vermeende
oorzaak van deze schade.
Procedure schade afhandeling
Wanneer u schade heeft opgelopen tijdens de werkzaamheden in uw straat, vragen wij u om onderstaande
procedure op te volgen om uw schademelding op een correcte manier af te kunnen handelen;
1. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er op uw adres een bouwkundige opname uitgevoerd.
Aan de hand van het opnamerapport dient er d.m.v. duidelijke foto’s aangetoond te worden dat de
geleden schade voorafgaand aan de werkzaamheden nog niet aanwezig was.
2. Tevens dient er aangetoond te worden dat de geleden schade in casuaal verband staat met de
werkzaamheden in uw straat. Hiervoor dient de schade een aantoonbaar gevolg te zijn van
onrechtmatig handelen door- of nalatigheid van de uitvoerende partij, zoals het treffen van
onvoldoende voorzorgsmaatregelen tijdens de werkzaamheden.
3. Indien er aangetoond kan worden dat de schade in casuaal verband staat met de werkzaamheden in
uw straat, dient u deze schade te melden bij uw verzekeraar, waarbij u de firma Van Boekel
aansprakelijk stelt.
4. Ter beoordeling van de schademelding dient er een vaststelling van het schadebedrag te worden
gemaakt door een erkend bedrijf en/of een schade-expert van uw verzekeraar.
5. Van Boekel, of namens Van Boekel behandelende partij, zal de schademelding beoordelen en u op
de hoogte stellen van de verdere afwikkeling.
Wij verzoeken u vriendelijk om alle foto’s en relevante documenten die uw schade aantoonbaar maken,
samen met dit schadeformulier op te sturen naar Stationsstraat-Elsloo@vanboekel.com
Uw schademelding wordt door onze omgevingsmanager in behandeling genomen. Wij zien er op toe dat u
binnen afzienbare tijd een reactie ontvangt op uw melding.

Met vriendelijke groet,
Van Boekel Regionaal BV
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GEGEVENS MELDER
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Datum
BESCHRIJVING SCHADE
Omschrijving

Locatie

Oorzaak

ONDERTEKENING
Schademelder
Naam
Datum
Paraaf
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Van Boekel Regionaal B.V.
Naam ontvanger
Datum ontvangst
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