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Wanneer kunt u de R.K. Woningbouwvereniging aansprakelijk stellen? 
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is aansprakelijk voor schade aan de woning of aan uw inboedel 

die is ontstaan door achterstallig onderhoud of bij gebreken in de bouw.  

 

De R.K. Woningbouwvereniging is niet aansprakelijk bij: 
De R.K. Woningbouwvereniging Zeist is niet aansprakelijk voor schade aan personen of aan de inboedel 

of ander bezit van de huurder en/of diens huisgenoten, die veroorzaakt is door schade die wordt 

veroorzaakt ten gevolge van overmacht, zoals bijvoorbeeld: storm, vorst, blikseminslag, ernstige 

sneeuwval, overstromingen, stijging of daling van het grondwaterpeil, atoomreacties, gewapende 

conflicten, burgeroorlogen, opstanden, onlusten, molest en andere calamiteiten. 

 

 Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk en in blokletters in. 

 Maak duidelijke foto’s van de schade en voeg deze bij het schadeformulier. 

 Lever het schadeformulier in bij ons op kantoor. 

 Wij beoordelen vervolgens uw schadeclaim. 

 Het is mogelijk dan wij uw schadeclaim doorsturen aan onze verzekeraar ter beoordeling. Onze 

verzekeraar handelt dan namens de R.K. Woningbouwvereniging de schade met u af. 

 Bewaar de beschadigde spullen totdat de schade afgehandeld is. Zo kunnen wij of een schade-expert 

de spullen onderzoeken. 

 

Gegevens aanvrager: 

Naam en voorletters:  

Straat en huisnummer:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 

 

Beschrijving van de schade 
Wanneer vond de schade plaats? (datum): _______________________________________ 

 

Welk voorwerp is 

beschadigd 

Omschrijving schade Aanschafdatum Aankoopsprijs 
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Waardoor is de schade ontstaan? Let op: Heeft u waterschade? Geef dan aan hoe het water in de woning 

is gekomen. Geef ook aan of het gaat om regenwater, rioolwater of leidingwater. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Kan de schade gerepareerd of schoongemaakt worden? Geef aan hoeveel dit zou kosten. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Waarom vindt u dat de R.K. Woningbouwvereniging Zeist aansprakelijk is voor de schade? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Hieronder kunt u nog eventueel uw eigen toelichting geven 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Geef met dit schadeformulier de volgende documenten mee: 
 De aankoopbon (factuur) van het voorwerp dat is beschadigd 

 Eventuele foto’s van de beschadigde spullen  

 

 

Plaats:  _____________________________  Datum:_________________________ 

 

 

Handtekening:_________________________________________________________________ 

 
 
 


