
 

 

Schadeformulier beschadiging/vermissing van eigendommen 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Deze informatie 
zal ons in staat stellen om uw schade, in het geval dat wij aansprakelijkheid erkennen, zo snel en 
adequaat mogelijk te vergoeden. Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite.  

 

Gegevens gedupeerde 
Naam en voorletter(s)    ……………………………………………………………………… ……………   

Adres:                            ……………………………………………………………………… …………… 

Postcode/Woonplaats:  …………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:          ………………………… ……………………………………………………… 

IBAN (bank/giro)nr:       ………………………… ……………………………………………………… 

E-mailadres:                  ……………………………………………………………………… ……………              

Geboortedatum:            ……………………………………………………………………………………   

Betreft afdeling/poli:      …………………………………………………………………………………… 

Toedracht schade 
Omschrijving eigendom:                          ……………………………………………………………………… 
 
Datum en tijdstip ontstaan schade:         ……………………………………………………………………… 
 
Hoe is de schade ontstaan?*                 ………………………………………………………………………          

(omschrijving van de toedracht)                   ………………………………………………………………………          

                                                               ……………………………………………………………………… 

                                                                

Waarom acht u de instelling aansprakelijk?*  
                                                               ……………………………………………………………………… 

                                                               ………………………………………………………………………          

                                                               ……………………………………………………………………… 

                                                               ……………………………………………………………………… 
 

*U kunt bovenstaande vragen ook in een bijlage beantwoorden. 
Schaderaming 
Is reparatie mogelijk?              O  ja, het herstelbedrag is € ………..  (herstelnota overleggen) 
                                                O  nee, reparatie is niet meer mogelijk. 
 
Aankoopdatum      :                                   ____:____:20__ 
Het oorspronkelijke aankoopbedrag is:    € ______        (aankoopnota overleggen) 
 
Kunt u de schade (deels) elders declareren? O ja  Zo ja, hoeveel bedraagt uw eigen bijdrage?  € ……….. 
(bijvoorbeeld bij uw (ziektekosten)verzekering)    O nee                                  (factuur verzekering overleggen) 
  
Datum:    ____:____:20___                               Handtekening indiener:  
  
Dit formulier kunt u sturen naar: Spijkenisse Medisch Centrum 

                                                         T.a.v. bestuursondersteuning 
                                                         Postbus 153 
                                                         3240 AD Middelharnis  

 



 

 

 
 
Toelichting bij de beoordeling van een schademelding door Spijkenisse Medisch 
Centrum 
 
Een cliënt/patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen goederen (kleding, 
bril, gebit etc.). Schade die ontstaat door beschadiging of vermissing van deze goederen is 
voor eigen rekening van cliënt/patiënt. Het feit dat de schade is ontstaan tijdens het verblijf 
binnen de instellingen van Spijkenisse Medisch Centrum wil nog niet zeggen dat Spijkenisse 
Medisch Centrum hiervoor aansprakelijk is. Als vast komt te staan dat de 
beschadiging/vermissing veroorzaakt is door een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming 
(fout) van een medewerker van Spijkenisse Medisch Centrum, of door het gebruik van 
ondeugdelijk materiaal, kan de schade voor vergoeding in aanmerking komen.  
 
Schade moet in eerste instantie verhaald worden op andere instanties, zoals uw eigen 
(zorg)verzekering. Het eventueel door Spijkenisse Medisch Centrum uit te betalen 
schadebedrag wordt verminderd met vergoedingen die cliënten/patiënten van derden 
hebben ontvangen. 
 
Bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding voor goederen, wordt hetzelfde 
afschrijvingspercentage gehanteerd, als hetgeen bij de verzekeringsmaatschappijen 
gebruikelijk is.  
 
 
 


