
 schade@willemot.be 

SCHADEAANGIFTE WILLEMOT ASSISTANCE 

BASISGEGEVENS 
Polisnummer: Pakket:  
Nr. schadedossier: Medebemiddelaar: 
− Medebemiddelaar: Nummer Willemot: 
− Willemot: FSMA nummer: 
− Maatschappij: Maatschappij: 

IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGNEMER 
Persoonstype: 

(Bedrijfs-)naam: 

Geboortedatum: Of ondernemingsnummer: 

Straat: Nummer: Bus:  

Postcode: Woonplaats: 

E-mail: Fax: 

GSM: Telefoonnummer:  

Beroep:

Rekeningnummer:

Is de verzekeringnemer btw-belastingplichtig?

Zo ja, wat is zijn registratienummer bij de btw?

Heeft de verzekeringnemer het recht de btw af te

trekken inzake het beschadigde goed?

% 

IDENTITEIT VERZEKERDE (INDIEN VERSCHILLEND VAN VERZEKERINGNEMER) 

(Bedrijfs-)naam: 

Geboortedatum: Of ondernemingsnummer: 

Straat: Nummer: Bus:  

Postcode: Woonplaats: 

E-mail: Fax: 

GSM: Telefoonnummer: 

Beroep:

Rekeningnummer:
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WAT IS ER GEBEURD? (JE KAN MEERDERE ZAKEN AANVINKEN) 
 Ik ben ziek geweest 

Vraag eerst de terugbetaling bij je ziekenfonds. Bezorg ons dit attest samen met een kopie van je 

facturen. Voeg ook de facturen bij van je andere kosten (verblijfskosten, vervoersbewijzen,… ) 

- Welke ziekte had je?

- Bestond de ziekte al voor jouw vertrek?

 Ik heb een ongeval gehad tijdens mijn reis 
Vraag eerst de terugbetaling bij je ziekenfonds. Bezorg ons dit attest samen met een kopie van je 

facturen. Voeg ook de facturen bij van je andere kosten (verblijfskosten, vervoersbewijzen,… ).   

Als je de resterende dagen van een skipas wil recupereren, moet je ook je skipas bijvoegen. 

- Hoe is het ongeval gebeurd?

- Waar is het ongeval gebeurd?

- Wanneer is het ongeval gebeurd?

- Welk(e) letsel(s) heb je opgelopen?

 Ik heb een mechanisch defect of een ongeval met het aangesloten voertuig gehad 
Opgelet: Alleen van toepassing als je auto vermeld staat in het aansluitingsbewijs. Bezorg ons de 

factuur van de takeling, het hotel en de vervoerbewijzen. Wil je de hotelkosten recupereren, voeg 

dan ook de herstelfactuur van je auto bij. 

 Ik ben vroeger dan voorzien naar huis moeten terugkeren 
Bezorg ons de vervoerbewijzen, indien van toepassing aangevuld met een medisch- of 

overlijdensattest. 

 Ik heb een ziek of gewond familielid in het buitenland bezocht 
Bezorg ons de vervoersbewijzen en verblijfsfactuur, indien van toepassing 

 Ik heb extra verblijfskosten gehad in het buitenland 
Bezorg ons de verblijfsfactuur. 

 Andere 

Handtekening: 
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