Aansprakelijkstelling
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de omvang van de schade en het ontstaan
daarvan, zouden wij het op prijs stellen, dat u de onderstaande vragen zo goed mogelijk
beantwoordt. Het volledig invullen zal de afwikkeling van de aansprakelijkstelling
bespoedigen.
Ondergetekende:
Naam bedrijf

:

Naam dhr./ mevr.

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

IBAN

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer (overdag) :
Mobiel

:

E-mail

:

Hierbij stel ik de gemeente Hof van Twente aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen
van het voorval dat zich heeft voorgedaan op
(dag en datum)
omstreeks

uur

op de volgende locatie
(beschrijving plaats van het voorval)
Op genoemde dag, tijdstip en plaats heeft zich het volgende voorgedaan:

Verdere gegevens die van belang kunnen zijn (indien van toepassing):

Soort voertuig
Snelheid toen het voorval gebeurde
Weersomstandigheden
Staat van het wegdek

Brandde openbare verlichting?
Wie was er getuige van het voorval?

Wat kan er verder nog van belang zijn?

Zijn er foto’s van het voorval?

Heeft u het voorval bij een andere instantie gemeld?
Zo ja, bij welke instantie?

Ja

Nee

Omschrijving van de schade
Letselschade
Is er sprake van letselschade

Ja

Nee

Indien ja, korte omschrijving:

Ik heb hiervoor medische hulp ontvangen

Ja

Nee

Indien ja, van wie:

Materiële schade
Is er sprake van materiële schade, zoals goederen, kleding, voertuig e.d.

Ja

Nee

Indien ja, gaarne nadere omschrijving en een opgave van de omvang van de schade:

Schadebedrag in euro’s

:
(aankoop- of reparatienota’s toevoegen)

Reden aansprakelijkstelling
In vind dat de gemeente Hof van Twente aansprakelijk is voor de (financiële) gevolgen die
het voorval voor mij heeft gehad en mogelijk nog zal hebben omdat:

`

Ondertekening

Plaats
Datum
Handtekening

Bijlagen:
o Foto’s van de schade
o Foto’s van de schadelocatie en de schadeoorzaak (bijvoorbeeld: van het gat in de
weg, of van de losliggende stoeptegel)
o Verklaring van het voorval (bijvoorbeeld: bij verkeersongelukken een proces-verbaal
van de politie, of uw eigen beschrijving van de situatie rondom het ongeluk, of
getuigenverklaring).
o Schadenota of schadeofferte.

De ruimte hieronder kan worden gebruikt voor het maken van een situatietekening, het
geven van een nadere toelichting, de weergave van een getuigenverklaring enz.

Na volledige invulling van dit formulier kunt u dit toezenden aan
Gemeente Hof van Twente
Afdeling Bedrijfsvoering
Postbus 54
7470 AB Goor
Tevens kunt u mailen (let op de bijlagen als foto’s en nota’s) naar: info@hofvantwente.nl.

