AANGIFTEFORMULIER FIETS – Schade & Diefstal
INFORMATIE & VERPLICHTINGEN: ZIE OMMEZIJDE
FORMULIER BINNEN DE 8 DAGEN INGEVULD TERUG TE BEZORGEN, TER ATTENTIE VAN HET INSURANCE
CLAIMS DEPARTEMENT: damage@aldautomotive.com

Bestuurder fiets:
Contractnummer:
Kadernummer fiets:
Merk en type fiets:
Kenmerken schadegeval (kies wat past):		
Plaats:
Datum:
Hersteller (netwerk waar de fiets besteld werd):
Raming: EUR

Voertuigschade

Diefstal

Omschrijving van de omstandigheden:

Bijgevoegde foto’s (aantal foto’s te vermelden):
		
van de fiets in zijn geheel
		
van de waar te nemen schade
één foto van het framenummer (duidelijk leesbaar)
Politie verwittigd (verplicht binnen 24u na diefstal):
Neen		
Ja, PV-nummer:
Is er een aansprakelijke partij (derde) voor de schade:
Neen		
Ja, contactgegevens:
INGEVAL VAN EEN ONGEVAL MET EEN DERDE (AUTO) GELIEVE STEEDS HET EUROPEES
AANRIJDINGSFORMULIER IN TE VULLEN.

Opgesteld op

/		

/ 			

te

Naam & voornaam:
Emailadres:
GSM-nummer:
02 706 41 41

customercare@aldautomotive.com

www.aldautomotive.be

Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op de website:
https://insurance.aldautomotive.be/
Gegevensverwerking
Met het oog op het beheer van de polis en het schadebeheer kunnen persoonsgegevens worden
doorgegeven aan onze verzekeraar Baloise Insurance en aan DEKRA Belgium nv, dat voor rekening van
Baloise Belgium de schadedossiers beheert. Het privacy beleid van Baloise Insurance is te raadplegen op
de website: https://www.baloise.be/nl/over-ons/privacy.html
Verplichtingen bij materiële schade
▷ Het schadegeval melden aan ALD Automotive / Axus door gebruik te maken van bijgevoegd
aangifteformulier, en in elk geval binnen de 8 dagen na kennisneming van de schade.
▷ Indien er een aansprakelijke partij is voor de schade de (contact)gegevens van deze partij
onmiddellijk overmaken.
▷ Steeds bij te voegen bij het aangifteformulier:
• één foto van de fiets in zijn geheel;
• één foto van het framenummer van de fiets (duidelijk leesbaar);
• minstens één foto waarop de schade aan de fiets duidelijk is waar te nemen.
In elk geval dient een akkoord tot herstelling te worden afgewacht. De factuur komt op naam te staan van
Axus NV (BE 0403 429 730).
Verplichtingen bij diefstal
▷ Binnen de 24 uur na ontdekking van de diefstal aangifte doen bij de Politie met vraag tot het
vermelden van het unieke framenummer van de fiets in het PV.
▷ Het schadegeval melden aan ALD Automotive / Axus, en in elk geval binnen de 8 dagen na
kennisneming van de diefstal door het afleveren van:
• het ingevulde aangifteformulier;
• het origineel attest van aangifte bij de Politie;
• alle originele sleutels van het ART-goedgekeurd veiligheidsslot.
Ook indien enkel de sleutels van het slot gestolen of zoek zijn geraakt, dient u dit te melden. Laat zo snel
mogelijk het slot en de sleutels vervangen, daarmee voorkomt u dat het verzekerde voertuig gestolen
wordt.
Algemene verplichtingen
▷ Alles doen om de schade zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.
▷ Alle gevraagde inlichtingen omtrent de schade of de diefstal verstrekken.

02 706 41 41

customercare@aldautomotive.com

www.aldautomotive.be

