
Formulier Bouwschade 
weguitbreiding Schiphol-
Amsterdam-Almere 

Personalia

Naam/Bedrijfsnaam*

Contactpersoon*

Adres*

Postcode en woonplaats*

Telefoonnummer*

Mobiel nummer 

E-mail adres*

Schademelding

Datum melding schade*

Is er al contact geweest
met de veroorzaker?* ja nee

Zo ja, met wie?

Zo mogelijk datum
en tijdstip noemen    uur

Schadedatum

Datum van het voorval*

De velden met een * zijn verplichte invulvelden
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De velden met een * zijn verplichte invulvelden

Schadegegevens

Wat is er beschadigd?*

Wat is de oorzaak van
de beschadiging?

Wie is de eigenaar
van het beschadigde?*

Telefoonnummer*

Mobiel nummer

Geschat schadebedrag  €

Waarop is het schadebedrag
gebaseerd?

Verzekering

Bent u in het bezit van een verzekering ja nee
die dit soort schade vergoedt?*

Soort verzekering opstalverzekering inventarisverzekering inboedelverzekering

Naam maatschappij

Polisnummer

Door wie is volgens u de schade veroorzaakt (aansprakelijkheid)?

Naam*

Adres

Woonplaats

Op welke wijze is de schade
veroorzaakt?

Waarmee was bovengenoemde bezig
toen de schade werd veroorzaakt?

Zijn er getuigen van het schadevoorval?
(indien dit het geval is, graag volledige
namen en adressen invullen)

Zijn er foto’s van de schade? ja nee
 Zo ja, graag de betreffende foto’s met dit aangifteformulier bouwschade meezenden;
 Zo nee, indien mogelijk alsnog foto’s maken van de schade en deze meezenden met dit aangifteformulier bouwschade.
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Ondertekening

Ondergetekende verklaart:  alle vragen van dit aangifteformulier nauwkeurig, volledig en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord.
 
 Mede op basis van de gegevens die u aan Rijkswaterstaat verstrekt, onderzoeken we het verband tussen oorzaak en gevolg van  
  uw schademelding. Aan het insturen van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Met het invullen en indienen van dit 

formulier, geeft ondertekenaar toestemming om persoonsgegevens te delen met derden, in het belang van de schadebehandeling.

Plaats*

Datum*

Naam*

Handtekening*

 U kunt dit formulier voorzien van datum en handtekening sturen naar: bianca.remie@rws.nl

 Of u kunt het origineel sturen naar:
 Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
 T.a.v. afdeling Grondverwerving, Bianca Remie
 Afdeling Vastgoed
 Postbus 2232
 3500 GE Utrecht

 Meer informatie vindt u op www.schiphol-amsterdam-almere.nl

De velden met een * zijn verplichte invulvelden


