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 FORMULIER AANGIFTE WONINGSCHADE 

Diefstal met of zonder inbraak   
 
 
Datum van het schadegeval:  ..................................................................................................  
 
Naam + voornaam van de verzekeringsnemer van de verzekeringsovereenkomst:  
 ..................................................................................................................................................  
 
Contractnummer  ....................................................................................................................  
 
Rekeningnummer waarop een eventuele vergoeding kan worden betaald: · 
 
Oorsprong en omstandigheden van de schade (WAT en HOE?) :  
Voorbeeld: diefstal met of zonder inbraak door de achterdeur naar de tuin + ze hebben 
enkele binnendeuren (keuken en badkamer) beschadigd. .......................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
Referentie van het politierapport:  .........................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Print dit document af, vul het in, scan het en verstuur dit document  
als bijlage naar contact.web@wilink.be!  
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1. Beschadiging aan het gebouw  

 
Ik ben huurder of mede-eigenaar in een gebouw...  
 Ik neem contact op met mijn verhuurder of syndicus om hem een verklaring te 

laten afleggen bij zijn bouwverzekeraar. Ik doe alleen een verklaring voor mijn 
inhoud, ik ga verder naar punt 2: gestolen/beschadigde inhoud. 

 
2. Ik ben een eigenaar 

 
2.1.1 Dringende reparaties aan het gebouw: 

              ☐ Ik kan mijn gebouw voldoende afsluiten om een nieuwe inbraak te vermijden 

              ☐ Ik kan mijn gebouw niet meer sluiten 

                 ☐ Ik ken een reparateur voor dringende reparaties 

☐ Ik heb een reparateur nodig om de tijdelijke reparaties uit te 
voeren, Ik bel het assistentienummer dat op mijn contract staat of ik 
neem contact op met Wilink (078/15 45 05). 

2.1.2Definitieve reparaties aan het gebouw: 
 
Op welke plaatsen in het huis is er schade?  
Voorbeeld: De dieven beschadigden het raam in de keuken.  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 
☐ Ik kan een reparateur en ik zal hem om een offerte vragen die ik u zo snel mogelijk zal 
bezorgen.  
☐ Ik ken geen reparateur en wil graag geadviseerd worden door een reparateur 
☐ Ik wil graag dat een expert mijn schade rechtstreeks inschat (zonder te wachten op een 
schatting) om mij te vergoeden zodat ik het werk zelf kan doen. 
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2. Gestolen/beschadigde inhoud 

 
Ik stel een lijst op van al mijn verliezen en bereidt ondersteunende documenten voor om 
zoveel mogelijk te bewijzen:  

• De waarde van de objecten (U kan de waarde schatten als u geen bewijsstukken 
meer heeft).  

• Het bestaan van objecten (facturen, dozen, foto's,....)  
• Hun leeftijd  
• Offerte voor de reparatie 

 

Vul onderstaande tabel in:  
                                                           
1Verplicht gepresenteerd te worden tijdens de expertise 
2 Voorbeeld: Betreft het een juwelendiefstal, als u de facturen niet meer heeft, kan u foto’s van het gestolen juweel presenteren. 

Object: Aankoopprijs 
Bewijzen1 : 

Factuur/bon/foto 2/… 

Jaar van 
aankoop 

Voorbeeld: televisie € 399,00 incl. 
btw ☒ 

2016 

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  

  ☐  
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3. Ik stuur de documenten op die nodig zijn voor een goed beheer van 
mijn dossier. 

1) Foto’s 3 van de schade (Overzicht en close-up/ gedetailleerde weergave)  
Voorbeeld: Inbraak door het raam 
 
 

   Overzicht (Om de afmetingen van het raam in te schatten)                              Close-up  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Een kopie van het politierapport 
 

3) De huurovereenkomst (Alleen ik een huurder of niet-ingezetene eigenaar ben) 
 

4) Voor het gebouw: 
• De factuur voor dringende reparaties aan het gebouw  

De schatting van de eindreparaties 
Mijn gekwantificeerde lijst van klachten voor de inhoud 
 
 
 

                                                           
3 En transmettant des photos à Wilink, je consens à ce que celles-ci soient utilisées et transmises à la compagnie d’assurance pour la 
gestion de mon dossier sinistre 
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4. Vervolg van het dossier 
 
 
Zodra alle documenten zijn ingediend, zal het bedrijf een deskundige de opdracht geven om 
een bezoek ter plaatse te plannen.  
De expertise zal het bedrijf in staat stellen om de precieze omstandigheden te hebben om de 
behandeling van de zaak te bevestigen en de geleden schade te beoordelen. 
 

5. Rappel 
 
 
Alle brand-/BA-verzekeringscontracten voorzien in een (franchise) eigen risico van ongeveer 
€ 260, - per schadegeval/oorzaak.  
Dit bedrag kan variëren als mijn contract specifieke bepalingen bevat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Gelezen en goedgekeurd» + datum + Handtekening:  
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