Form
mulier om
o de gemeen
g
nte Asseen aanssprakelijijk te sttellen

Uw p
persoonssgegeve
ens (verpliicht)
Naam:
Adres:
Postcod
de/woonplaaats:
Emailad
dres:
Bankrekkeningnummer:

Gegeevens ovver de scchade (vverplicht)
Schaded
datum:
Schadettijdstip:
Plaats vaan de schade
e (zo specifie
ek mogelijk, dus niet alleen de eventuele straatnaaam, maar ook
o ter
hoogte vvan welk huisnummer)

Korte om
mschrijving van
v de toedrracht:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JA
NEEE (aankruiseen wat van toeepassing is)
Is er spraake van letselschade?
Zo ja:
Heeft u eeen arts bezzocht?
Is het lettsel genezen
n?

Het volleedig ingevuldee formulier, voorzien
v
van alle gevraagd
de bijlagen ku
unt u per emaail verzenden
n naar:
info@asssen.nl of per post naar: De
e gemeente A
Assen, tav Jurridische zaken, postbus 300018, 9400 RA Assen.

Gegeevens ovver een eventueele verzekering
Bent u vverzekerd teegen de gelleden schadde?
Naam vverzekeraar
Heeft u de schade bij uw verze
ekeraar gem
meld
Zo nee, waarom niet?

De on
nderbou
uwing van
v uw aaanspra
akelijksttelling
Waarrom ben
nt u van meningg dat de
e gemee
ente Asssen
aansp
prakelijkk is voorr uw sch
hade?

Foto’s (verplichht)
Om een
n duidelijk b
beeld te krijggen van de omstandigh
heden waarronder uw sschade is on
ntstaan
en uw aaansprakelijjkstelling snel te kunneen afhandelen vragen wij
w u dringeend een aantal
duidelijke foto’s met dit formu
ulier mee tee sturen. Wij
W hebben de
d volgendee foto’s nodig:
1. Een overzicchtsfoto van
n de hele sittuatie
(bijvoorbeeeld een foto
o die op eenn meter of 5 afstand van een gat inn de weg is
ggemaakt)
2. Indien moggelijk tenmin
nste 1 foto vvan datgene dat uw scchade heeftt veroorzaakkt
(bijvoorbeeeld een gat in
i het wegddek)
3. Een foto van de beschaadiging aann uw eigendom
(bijvoorbeeeld een krass in uw autoo)

Factu
uur of scchaderapport (vverplicht)
Om uw aaansprakelijkkstelling te kunnen
k
beooordelen, hebb
ben wij de fa
actuur of hett schaderapp
port
nodig w
waaruit de ho
oogte van het schadebeddrag blijkt.

Het volleedig ingevuldee formulier, voorzien
v
van alle gevraagd
de bijlagen ku
unt u per emaail verzenden
n naar:
info@asssen.nl of per post naar: De
e gemeente A
Assen, tav Jurridische zaken, postbus 300018, 9400 RA Assen.

