
 

 
 

Scheeps(kapiteins)verklaring 
 
 
 
 
Verzekerde 

 
Naam    :         
Naam Schip   :         
Naam Schipper   :         
Telefoon / e-mail  :         
 
 
Cascoschade 

 
Schade ontstaan d.d.  :     uur v.m./n.m., te:    
Op reis van   :     naar:      
Gemeerd/ten anker liggend bij :         
Ledig/geladen met  :     ton:      
Aard en omvang van schade :         
aan eigen voertuig            
              
              
Schaderaming?   :         
 

Schade aan derden 

 
Naam beschadigd schip/ 
voorwerp   :         
Naam eigenaar/schipper :         
Verzekerd bij   :         
Waaruit bestaat de schade? :         
Schaderaming?   :         
Bent u aansprakelijk gesteld? :         
Waren er ooggetuigen?  :         
Is er een proces verbaal :         
opgemaakt? 
 
 
Ladingschade 

 
Naam beschadigd goed  :         
Ladingbelanghebbende  :         
Bevrachter   :         
Vervoerder   :         
Waaruit betstaat de schade? :         
Schaderaming?   :         
Waar bevindt zich het goed :         
Wat wordt er met het 
goed gedaan?   :         
Bent u aansprakelijk gesteld? :         
 
 
 
 
 



 

 
 
Omschrijving schadegebeurtenis / evenement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situatieschets 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

  



 

 
 
Belangrijke informatie 

 
Ter bevordering van een vlotte schaderegeling verzoeken wij u de volgende documenten bij te 
voegen: 
 

1. Cascoschade: 

 Foto’s van de schade; 

 Contract c.q. van toepassing zijnde voorwaarden . 
 

2. Schade aan derden: 

 Aansprakelijkstelling; 

 Afwijzing aansprakelijkstelling; 

 Foto’s van de schade; 

 Getuigenverklaring; 

 Proces verbaal; 

 AIS- / Trescobeelden; 

 Radarbeelden; 

 Audiofragmenten / geluidsopname (marifoonverkeer); 

 Correspondentie tegenpartij; 

 Contract c.q. van toepassing zijnde voorwaarden. 
 

3. Ladingschade: 

 Cognossement; 

 Stuwplan; 

 Invoer- en uitvoerrapport; 

 Handelsfactuur; 

 Laad- / losbescheiden c.q. op- en aanmerkingen vervoerder; 

 Aansprakelijkstelling; 

 Afwijzing aansprakelijkstelling; 

 Foto’s van de schade; 

 Correspondentie tegenpartij; 

 Contract c.q. van toepassing zijnde voorwaarden. 
 
 
Verplichtingen bij schade 

 
Wanneer een incident plaats heeft gevonden, bent u verplicht om: 
 

1. de schadegebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te melden aan verzekeraars; 
2. binnen een redelijke termijn alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor 

verzekeraars van belang zijn om hun uitkeringsplicht te beoordelen; 
3. Uw volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou 

kunnen benadelen. In dit kader is het van belang dat u geen aansprakelijkheid erkent; 
4. verzekeraars, voor zover normale omstandigheden zulks toelaten, in staat te stellen, voordat 

tot herstel van de schade wordt overgegaan, de aard van de schade te laten opnemen en de 
hoegrootheid van de schade te laten vaststellen; 

5. maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 
Burgerlijk Wetboek. 

 
 
Ondertekening 

 
Ondergetekende verklaart dit schadeformulier alsmede de eventuele bijlage(n) juist en volledig te 
hebben ingevuld. 
 
Naam:    Functie:    d.d.:    Handtekening:      
          


