MEDEDELING VAN SCHADE
VOLLEDIG INVULLEN AUB
1

2

CONTRACTNR.

LESSEE
Naam / bedrijf (volledig)

Telefoon

Straatnaam

Fax

Postcode, Plaats

E-mail

SPECIFICATIES VAN HET / DE BETREFFENDE LEASEOBJECT(EN) (hierna:LO)
Beschadigde LO (duidelijke omschrijving met serienummer(s), schets / foto(s) aub)

Is het beschadigde LO eerder beschadigd en gerepareerd?

Ja

Nee

Is de garantieperiode van het beschadigde LO verlopen?

Ja

Nee

Zijn er maatregelingen genomen om de schade te minimaliseren?

Ja

Nee

Ja

Nee

Plaats / locatie waar het beschadigde LO zich bevindt
Inspectie mogelijk op (datum)
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VERKLARING TOEDRACHT SCHADE

Vastgesteld op

Gedetailleerde omschrijving van de omstandigheden / oorzaak schade
(ook eventuele getuigen; schets, foto's, voeg herstelofferte toe, overgebleven onderdelen)

Waar is de schade ontstaan?
Wanneer is de schade ontstaan?

Alleen invullen indien schade is ontstaan door diefstal of fraude
Is aangifte gedaan bij politie?
Indien niet, doe aub zo snel mogelijk aangifte bij de politie!
Datum

lokatie politie

Referentie politierapport

De resultaten van de officiële aangifte moet doorgestuurd worden aan GRENKEFINANCE N.V.
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SCHADE AFHANDELING

Wordt het LO en / of dienstverlening door een andere verzekering gedekt?

(zie ook het relevante artikel in het Contract)
Reparatie

Vervanging

Einde contract

Gedeelde afkoop contract

Is uw bedrijf BTW plichtig?
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Ja

Nee

Type
Naam en adres van dit bedrijf
Ja

Nee

VERPLICHTINGEN / VERKLARING DOOR LESSEE
Het beschadigde LO en de beschadigde onderdelen moeten worden bewaard en de plaats waar de schade heeft plaatsgevonden
dient tot de inspectie van de verzekeringsschade-expert onberoerd te blijven, behoudens de gevallen waarbij uitdrukkelijk is
mededegeeld dat van inspectie wordt afgezien en / of de schade is gerepareerd.
Alle schade ten aanzien van het LO dient door Lessee direct te worden gemeld door middel van dit formulier.
Door ondertekening van dit formulier verklaart Lessee alle vragen in dit formulier zorgvuldig waarheidsgetrouw te hebben beantwoord en
dat de gegevens juist zijn. Lessee is aansprakelijk voor schade indien de verklaringen niet volledig en / of juist zijn.

Plaats

Datum

Handtekening Lessee

VERKLARING DOOR DE DEALER / LEVERANCIER EN / OF ZIJN VERTEGENWOORDIGER
Ik ben / wij zijn niet bekend met enige omstandigheid die aanleiding geeft om te twijfelen dat bovenstaande verklaringen van Lessee
niet overeenkomen met de waarheid.

Plaats

Datum

GRENKEFINANCE N.V.
Lage Biezenweg 7-G . 4131 LV Vianen . Tel. +31 347 325 018 . E-mail administration@grenke.nl . www.grenke.nl
K.v.K. nr. 12046854 . BTW nr. NL810374584B01
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Handtekening dealer / leverancier en / of vertegenwoordiger
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