
uw schade aangifteformulier dient te worden ingezonden vergezeld van kopie van de polis, originele aangifte, aankoop- en of 
reparatienota’s, originele kwitanties. Indien meerdere verzekerde personen per dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden 
dient men een aanvullend formulier in te vullen en mee te zenden.

aantal verzekerden die schade hebben geleden                                  

Schade aangifteformulier voor een kortlopende annuleringsverzekering

Gegevens benadeelde

1

polis nr.

agent naam

agent nr. telefoon agent

relatie nr.

naam adviseur

adviseur nr.

telefoon adviseur

Door adviseur ENNIA  in te vullen

heeft u reeds eerder een annuleringsschade geclaimd?

indien ja, bij welke maatschappij en in welk jaar?

telefoon

mobiel

email

achternaam 

contactpersoon (Indien anders dan benadeelde)

voorletter(s)

voornaam

m v  

nee ja

schade nr.

benadeelde

straatachternaam 

indien gehuwd, meisjesnaam

d d m m j j j j
geboortedatum

geboorteplaats / geboorteland

nationaliteit

land

telefoon

m v

huisnummer

plaats

voorletter(s)

voornaam

geslacht

functie

werkgeverberoep

mobiel

fax

bank

bankrekeningnr.

beroep

e-mail

samenwonendalleenstaand gehuwd

identiteitsbewijs1) rijbewijs3) paspoort2) 

Claim

d d m m j j j j

plaats (buurt, straat, land)

tijdstipdatum voorval

1)kopie ID bijvoegen. 2)kopie paspoort bijvoegen.  3)kopie rijbewijs bijvoegen.  



annuleringsdatum

verzekerde reissom

heeft u de volledige reissom betaald?

indien nee, bent u verplicht de resterende reissom alsnog te betalen?

bent u verplicht een boete te betalen?

indien ja, welk bedrag?  

bij welk(e) reisbureau of reisorganisatie heeft u de reis geboekt?

heeft het reisbureau of de reisorganisatie een gedeelte of de gehele reissom vergoed?

in geval van reisonderbreking, wanneer vond de terugreis plaats?

bent u weer terug gegaan naar de vakantiebestemming?

indien ja, wanneer? 

hoeveel bedroeg het aantal ongebruikte reisdagen? 

in geval van vertraging, wat was het oorspronkelijke tijdstip van vertrek/aankomst op de (eerste) vakantiebestemming? 

bedroeg de reis langer dan 3 dagen?

wanneer vond het werkelijke vertrek/aankomst plaats?

heeft u compensatie gekregen van de vervoersmaatschappij?   

aantal personen dat de reis annuleren 

2

d d m m j j j j

d d m m j j j j

d d m m j j j j

d d m m j j j j

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

nee ja

2. Specificatie kosten middels nota’s en/of kwitantie 

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

wat is de reden van de annulering/reisonderbreking/vertrekvertraging/aankomstvertraging?

 1. Annuleringsverzekering (kosten nader specificeren bij punt 2 middels nota’s en/of kwitanties)

annulering-/overboekingskosten4) kosten reisonderbreking5) kosten vertrekvertraging6) kosten aankomstvertraging7)

Gegevens benadeelde (indien anders dan verzekeringnemer)

relatie tot de verzekerde

4,5,6,7)originele facturen bijvoegen

valuta         ANG             AWG               USD            

valuta         ANG             AWG             USD            Overig            
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omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

bedrag datum nota zelf betaald
d d m m j j j j

nee ja

omschrijving  

Toelichting

3
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312.80.1.1013-1

Verklaring en ondertekening

Toelichting over persoonsgegevens

4

Als verzekeringnemer ben ik verplicht de gestelde vragen in dit formulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.
Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op andere verzekerden anders dan verzekeringnemer.
Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat bij onjuistheid of onvolledigheid in dit formulier de verzekeringsovereenkomst
beëindigd kan worden, het recht op uitkering beperkt wordt of geheel vervalt.

U kunt er op vertrouwen dat ENNIA met de op dit formulier vermelde (persoons) gegevens discreet omgaat.

datum
d d m m j j j j

handtekening verzekeringnemer handtekening verzekerde

plaats en land

ENNIA zal de door u te overleggen persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekerings-
overeenkomsten en andere financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Bovendien worden de persoonsgegevens verwerkt in verband met het ondersteunen van activiteiten gericht op voorkoming
en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten welke gericht zijn op uitbreiding van de dienstverlening en vergroting
van het relatiebestand. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is een privacy reglement van toepassing.
In dit privacy reglement zijn de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking geregeld.
Op uw verzoek wordt het privacyreglement kosteloos verstrekt.


