
 

Schadeformulier 
 

Dit formulier kan naar onderstaand adres worden gestuurd:  

Alliantie Markermeerdijken 

Hoogedijk 1D 

1145 PM Katwoude 

 

U kunt het formulier ook digitaal invullen en versturen via de website: 

www.markermeerdijken.nl/meldingen  

 

De met een * aangemerkte vragen zijn verplicht om in te vullen. Zonder deze gegevens 

kunnen wij uw schademelding niet in behandeling nemen. 

 

1. Wie heeft schade? 

Heeft u zelf als burger of uw bedrijf, instelling of organisatie last van de schade of 

overlast?* 

() Ikzelf (ga door naar vraag 1a, sla vraag 1b over) 

() Bedrijf, organisatie of instelling (ga direct door naar vraag 1b) 

  

1a Uw gegevens 

 

Voorletter(s)* ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tussenvoegsel(s)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Achternaam*………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum*……………………………………………………………………………………………………………………. 

Geslacht*: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Burgerservicenummer……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresgegevens: 

Straatnaam*………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Huisnummer (+toevoeging/letter)*………………………………………………………………………………………. 

Postcode*………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats*………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Aanvullende gegevens: 

Telefoonnummer*…………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres*…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Uw IBAN rekeningnummer:*……………………………………………………………………………………………….. 

 

(Het IBAN vindt u op uw (digitale) rekeningafschriften en/of op uw pas. Maak daarbij 

onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters en gebruik geen spaties) 

  

1b Gegevens bedrijf, organisatie of instelling 

Algemene gegevens: 

Naam*………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam contactpersoon*……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer contactpersoon*…………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres contactpersoon*…………………………………………………………………………………………….. 

http://www.markermeerdijken.nl/meldingen


Uw IBAN rekeningnummer*……………………………………………………………………………………………….. 

 

(Het IBAN vindt u op uw (digitale) rekeningafschriften en/of op uw pas. Maak daarbij 

onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters en gebruik geen spaties) 

 

Adresgegevens: 

Straatnaam*………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Huisnummer (+toevoeging)*……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaatsnaam*………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Of 

Postbusnummer*………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode*………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaatsnaam*………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

2. Gegevens over de schade 

Wanneer is de schade volgens u ontstaan?* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoe laat is de schade is ontstaan? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2a Waar heeft u de schade geleden?* 

() Op het eerder ingevoerde adres in de stap 'Uw gegevens' (ga door naar 2b) 

() Op een ander adres (vul de adresgegevens hieronder in) 

() Op één of meerdere percelen (vul de adresgegevens hieronder in) 

 

In welke plaats is de schade ontstaan?……………………………………………………………………………… 

In welke straat?…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2b Omschrijving schade 

Geef een exacte omschrijving van de plek waar de schade is opgelopen* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat is er beschadigd?* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hoeveel bedraagt volgens u de schade? Geef een bedrag aan in euro's  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



3. Schademelding bij verzekeraar 

Heeft u de schade gemeld bij uw eigen verzekeraar of tussenpersoon?* 

() Ja 

() Nee 

 

In welke categorie valt de schade? Kruis aan wat van toepassing is* 

() Opstal van de woning, woonwagen of bedrijfsgebouw  

() Tuinaanleg / tuinhuis  

() Woonark / boot Caravan / aanhangwagen  

() Motorvoertuigen 

() Bedrijfsinventaris, installaties  

() Goederenvoorraad, grond- en hulpstoffen  

() Schade door bedrijfsstilstand 

() Schade aan dieren / verlies of vermissing daarvan 

() Teeltplanschade  

() Opruimingskosten Bereddingskosten  

() Evacuatiekosten  

() Schade aan openbare infrastructurele voorzieningen  

() Overig 

 

Geef een korte omschrijving hoe de schade volgens u is ontstaan* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Weet u wie de schade of overlast heeft veroorzaakt?* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

4. Bijlagen toevoegen 

Wij vragen u om uw aansprakelijkstelling te onderbouwen met bewijsstukken. 

Bijvoorbeeld foto's of een situatietekening. 

Soms kan het zo zijn dat, om het schadegeval te kunnen beoordelen, wij aanvullende 

informatie of bewijsstukken nodig hebben. Wij kunnen u dan om aanvullende informatie 

vragen via e-mail of een brief. 

  

 

De met * aangemerkte vragen zijn verplicht in te vullen. Zonder deze gegevens kunnen 

wij uw schademelding niet in behandeling nemen. 

 

Uw persoonsgegevens worden door ons behandeld volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

De Alliantie Markermeerdijken bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan 

strikt noodzakelijk of als dit wettelijk geregeld is voor het doel van de verwerking.  

 

 

 


