
Schadeaangifte Omnium in opdracht
Dossiernummer KBC Verzekeringen: .............................................................................................................................

In te vullen door bestuurslid / bovenlokale vrijwilliger 

naam, voornaam: 

Privé telefoon: 

Verzekeringen

B E

Werkgever / Organisatie: KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b - 3000 Leuven

Privé adres: 

Personeelsnummer: 

Kantoor/afdeling + vestigingsnummer: 

Functie: 

Adres: 

Telefoon werkplaats: 

Bankrekeningnummer: 

Omschrijving van de dienstopdracht
Voorbeeld: op weg van of naar het kamp

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Versie van de feiten
Plaats van het ongeval:

 Tijdens het traject:

 Voertuig stond geparkeerd:

 van het privé-adres naar de arbeidsplaats of omgekeerd
 van de arbeidsplaats naar de plaats van dienstopdracht of omgekeerd
 van het privé-adres naar de plaats van dienstopdracht of omgekeerd

 bij de arbeidsplaats : ...................................................................................................................................................
 bij de plaats van dienstopdracht : ...............................................................................................................................
 elders, verduidelijk : ....................................................................................................................................................

Datum en uur van het ongeval:

Uitgebreide omstandigheden:

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Naam van de bestuurder:

Bestuurder

Polis:  kamp/weekend: 92 889 648        -        Bovenlokale vrijwilligers: 91 812 362



Wat moet er gebeuren?
 A. Er is GEEN tegenpartij

 Mail dit formulier ‘Omnium in opdracht’ samen met het ‘Europees  
aanrijdingsformulier’ naar verzekeringen@klj.be 

 B. Er is WEL een tegenpartij
1. Stuur het Europees aanrijdingsformulier naar je eigen autoverzekering.   
2. Mail dit formulier ‘Omnium in opdracht’ samen met een kopie van het  

‘Europees aanrijdingsformulier’ naar verzekeringen@klj.be 

 C. Glasbreuk
 Mail dit formulier ‘Omnium in opdracht’ naar verzekeringen@klj.be 
Met de polisnummer (bovenaan dit formulier) kan je de glasbreuk bij 
CARGLASS laten herstellen.

Eigenaar van het voertuig:
naam, voornaam: 

Adres: 

Telefoon: 

Eigenaar van het voertuig

Gegevens wagen

Merk:
Type:
Bouwjaar:

Cataloguswaarde (excl. BTW) bij eerste ingebruikname: .......................................................................................................
Aankoopprijs bijkomende opties en toebehoren (excl. BTW): .................................................................................................

Tegenpartij
-  Er is  een tegenpartij:   ja       neen
-  De tegenpartij  is gekend:   ja       neen
-  De tegenpartij heeft het Europees aanrijdingsformulier ondertekend:   ja       neen  
                                                                                                                  (indien ja, kopie bijvoegen)

Werd proces-verbaal opgesteld?
 Neen: reden

 Ja: PV nummer 

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Bestaat er voor het voertuig: 
-  Een eigen volledige omnium:   ja       neen
-  Een eigen gedeeltelijke omnium:   ja       neen
-  Een eigen brand/diefstalverzekering:   ja       neen

Zo ja, 
Maatschappij: Polisnummer:
Vrijstelling (Euro):

Datum: / / Handtekening:

In te vullen door KLJ & Groene Kring vzw 

 Hierbij wordt bevestigd dat, op het ogenblik van  
 het schadegeval, het voertuig werd gebruikt voor   
 een ......................................................................

 Personeelsdienst: KLJ & Groene Kring vzw

 Naam & functie: Veronique Celis

 Datum: ................................................................

 Handtekening voor akkoord: 

 .............................................................................

  De garage waar de wagen hersteld gaat worden? .....................................................................................................

Nummerplaat: .................................................................................................


