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Ik heb een verkeersongeval gehad!   

Wat moet ik doorsturen aan mijn makelaar?  
(zodat deze aangifte kan doen bij de rechtsbijstandsverzekeraar)  

 

BELANGRIJK / NOODZAKELIJK  Blikschade Gewonden 

Aanrijdingsformulier  
Best is dit een door alle partijen ingevuld en ondertekend Europees aanrijdingsformulier.  

    

PV-nummer  
Als er politie ter plaatse kwam.  

    

Bestek  van de  schade aan het voertuig  
Vermeld het expliciet als het voertuig buiten gebruik is 

   

Toestemming verwerking medische gegevens 
Zonder dit document kunnen wij geen schadevergoeding vorderen.  

   

Verwondingsaangifte  
Blanco formulieren kan je vinden op www.euromex.be/makelaar/schadebeheer 

   

Medisch attest  
Eerste vaststelling door de spoedarts of de huisarts 

   

   

BIJKOMEND / LATER / NUTTIG Blikschade Gewonden 

Verhoorblad = verklaring aan de politie      

Naam en adres van de getuige(n)      

Foto’s van de plaats van het ongeval en/of van de  schade      

Btw-attest 
Blanco formulieren kan je vinden op www.euromex.be/makelaar/schadebeheer 

   

Herstelfactuur  
zodat er derving kan gevorderd worden  

   

Gegevens van de omnium-verzekeraar   
Gegevens van de verzekeraar (polis, dossier), bedrag van de vrijstelling, welke expert werd 
aangesteld?  

   

Gegevens van andere verzekeraars   
Bijv. arbeidsongeval, schoolverzekeraar, persoonlijk ongeval, … 

    

Facturen van de beschadigde goederen 
Bijv. schade aan kledij, bril, gsm, vervoerde goederen, … 
Heb je de factuur niet meer? Vermeld dan de aankoopprijs en aankoopdatum (bij 
benadering). Het is best de beschadigde stukken bij te houden tot ze vergoed zijn.  

    

Medische kosten  
Originele documenten zijn niet nodig.  
Een in te vullen lijst kan je vinden op www.euromex.be/makelaar/schadebeheer 

   

Evolutie-attesten kwetsuren 
Blanco formulieren kan je vinden op www.euromex.be/makelaar/schadebeheer 

   

Attesten loonverlies werknemer 
Blanco formulieren kan je vinden op www.euromex.be/makelaar/schadebeheer 

   

Bewijzen loonverlies zelfstandige 
Aanslagbiljetten personenbelasting van de 3 jaren voorafgaand aan het ongeval en een 
attest van de mutualiteit met uitkeringen dagvergoeding als vervangingsinkomen  
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