Schadeformulier
annuleringsverzekering

In te vullen door De Friesland Zorgverzekeraar:
Behandeld door
Datum
Harlingertrekweg 53, 8913 HR Leeuwarden
Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl

Belangrijk:
Voor een vlotte afhandeling van uw schadeaangifte zijn naast het ingevulde schadeformulier de volgende documenten nodig:
• De boekingsbevestiging.
• De annuleringskostennota (deze ontvangt u van uw reisbureau of reisorganisatie).
• Overige bewijsstukken waaruit de reden van de annulering blijkt (bijvoorbeeld een toelichting van een arts of een afspraakbevestiging van ziekenhuis/specialist).
Onvolledige en onduidelijke invulling van het schadeformulier en/of het ontbreken van bovengenoemde
documenten levert vertraging van de schadeafhandeling op. Heeft u ruimtegebrek, gebruik dan een bijlage.

1. Soort verzekering
De Friesland Kortlopende Annuleringsverzekering / Polisnummer
De Friesland Doorlopende Annuleringsverzekering / Polisnummer

		
		

2. Gegevens verzekeringnemer

		
Voorvoegsel(s) 		
Straatnaam		 		
Postcode				
Telefoonnummer 		
Geboortedatum 		
		
IBAN 		
Achternaam 		

		

Geslacht 		

		

Voorletter(s)

		

Huisnummer

		

Plaatsnaam

		

E-mailadres

		

BSN 		

Man

Vrouw

		
		 Toevoeging 		
		
		
		

3. Vragen over de boeking en de annulering
- Op welke datum heeft u de vakantiereis geboekt?
- Hoeveel bedraagt de reissom?
- Hoeveel bedragen de annuleringskosten?
- Op welke datum annuleerde u uw reis-/huurcontract?
- Aantal personen dat annuleert
In geval van een reisgezelschap:
- Op hoeveel personen is de reissom gebaseerd?
- Hoeveel deelnemers van het reisgezelschap zijn verzekerd

€ 		
€ 		

		
		
		

op een annuleringsverzekering?

4. Annulering als gevolg ziekte/ongeval of overlijden:
- Wat is de reden van de annulering?
				
- Naam en adres van de getroffene (indien anders dan uzelf)
				
- Wat is uw relatie met de getroffene?
- Wat is de aard van de ziekte of het letsel?
				

		
		
		
		
		
		
		

- Sinds welke datum heeft de getroffene deze ziekte of op
welke datum was het ongeval?
- Hoe was de gezondheidssituatie ten tijde van de boeking?
				

		
		

- Op welke datum werd voor het eerst een arts geraadpleegd?
- Is de reis op advies van een arts geannuleerd?
- Zo ja, op welke datum werd dit advies gegeven?
- Naam / adres huisarts van de getroffene
				

Ja

Nee

		
		

(graag bewijs meesturen, bijvoorbeeld een kopie van een rouwbrief)

dfz 0866 01 16

- In geval van overlijden: Wat is de overlijdensdatum?

5. Overige redenen van annulering
Indien annulering van de reis niet om één van bovenstaande
redenen heeft plaatsgevonden, wat is dan de reden van
annulering? 			

		
		
		

6. Vertraging tijdens de heenreis
- Wanneer was het oorspronkelijke vertrek gepland? 			

Tijdstip

- Wanneer vond het werkelijke vertrek plaats?			

Tijdstip

(graag bewijs/verklaring vervoerder meesturen)

7. Afbreken van de vakantiereis of onvoorziene ziekenhuisopname
- Wat was de ingangsdatum van uw vakantiereis?
- Voor hoeveel dagen was de vakantiereis gepland?
- Op welke datum heeft u uw vakantiereis afgebroken?
- Om welke reden heeft u uw vakantiereis afgebroken?
				
- Is er een ziekenhuisopname tijdens de vakantieperiode

		
		
		
Ja, van

geweest?
- Is er contact geweest met De Friesland Alarmservice?

8. Bijzonderheden / toelichting op gemaakte kosten
Wilt u hiernaast opgeven of er nadere bijzonderheden zijn,
welke nog van belang zijn voor de beoordeling en afwikkeling
van de schade 			
				
				

Ja

t/m

			

Nee

Nee, omdat 		

		
		
		
		
		

9. Verklaring
De ondergetekende verklaart:
- 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.
- Hierbij voorzover nodig toestemming te geven aan de medisch adviseur(s) van de De Friesland Alarmservice de van belang zijnde gegevens te
verschaffen aan de medisch adviseur van De Friesland met betrekking tot de reden en achtergrond in geval van medische behandeling,
ziekenhuisopname en/of repatriëring.
- Dit schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan De Friesland te verstrekken mede 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.
- Bekend te zijn met de bepalingen, dat bij onware opgave elk recht op uitkering vervalt.

10. Ondertekening
Datum
Plaats

		
		

Handtekening 			

Aantal bijlagen

Enkele tips
• Maak altijd een kopie van uw schadeaangifte voor uw eigen administratie.
• Digitaal indienen? Stuur het ingevulde schadeformulier, inclusief bijlagen,
naar: assurantien@defriesland.nl.
• Meer informatie over het melden van schade vindt u op:
www.defriesland.nl/reisverzekeringen.

