
 
 
Annuleringsschade aangifte formulier  
 
Polisnummer       
 
Maatschappij       
 
Naam         
         
Adres         
   
E-mailadres       Telefoonnummer     
 
Bank/gironummer             
 
Bedrijf/beroep       Recht op aftrek B.T.W.? O Ja O Nee 
 
Geplande vertrekdatum     - -   
 
Geplande datum van terugkomst   - -  
 
Op welke datum heeft u de reis geboekt?   - -    
 
Via welk bedrijf is de reis geboekt?           
 
Wat is de totale reissom?       
               
Invullen bij annulering door ziekte, ongeval of overlijden 
 
Gegevens van zieke/gewonde/overledene          
(naam, adres, geboortedatum, telefoon)     
               
 
In welke relatie staat deze tot U?            
 
Wanneer deden de eerste ziekteverschijnselen zich voor,     - -  
respectievelijk wanneer vond het ongeval plaats 
 
Wanneer werd hiervoor een arts voor het eerst geraadpleegd?    - -  
 
Was de behandelde arts ervan op de hoogte dat u een reis wilde boeken? O Ja     O Nee 
 
Wanneer bleek voor het eerst de noodzaak om de reis te annuleringen?   - -   
 
Is de reis op advies van de behandelde arts geannuleerd?    - -  
 
Naam en adres van behandelde arts           
 
               
 
Op welke datum is de reis geannuleerd?  - -   
 
Hoeveel bedragen de annuleringskosten?       
               
Invullen bij voortijdige terugkeer door ziekte, ongeval of overlijden 
 
Is er contact opgenomen met de hulpdienst van de verzekeraar?  O Ja     O Nee 
 
Op welke datum is de terugreis aangevangen?   - -   
 
Welke personen zijn er teruggekeerd?           
 
               
 
Ziekenhuisopname tijdens de reis? O Ja    O Nee    van: - -        tot:  - - 
 



               
Invullen bij voortijdige terugkeer of annulering door andere oorzaak dan ziekte, ongeval of overlijden 
 
Wie is de reden van annulering of vroegtijdige terugkeer?        
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Op welke datum is de terugreis aangevangen?   - -   
 
Welke personen zijn er teruggekeerd?           
 
               
 
Heeft u restitutie gehad van de reisorganisatie?  O Ja    O Nee, zo ja, hoeveel?     
 
               
Invullen bij vertreksvertraging 
 
Wat was het oorspronkelijke tijdstip van vertrek op heenreis?    - - om :  
 
Wat was het oorspronkelijke tijdstip van aankomst op bestemming?   - - om : 
 
Op welke tijstip bent u vertrokken?      - - om : 
 
Op welk tijdstip kwam u aan op de bestemming?    - - om :  
 
Wat was de oorzaak van de vertraging?           
 
               
 
               
 
Met welke maatschappij heeft u gereisd?          
 
               
 
Ondergetekende verklaart 
-vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en  
verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; 
-dit schadeformulier en de eventuele nog nader te verstrekken gegevens aan de maatschappij op te sturen om te 
 dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; 
-van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. 
 
Plaats    Datum     Handtekening 


