
 

Prins Hendrikstraat 26 – 28, Paramaribo. Postbus 1505 
Telefoon: 420353 – 420355/ Fax: 420992 
info@waarborgfonds.sr 

 

Deze kolom niet invullen 
 
dossier no.:  .......................................... 
 
ontvangststempel: ........................................... 
 
datum gebeurtenis: ......................................... 

 
Verzoek om schadevergoeding van ondergetekende   
 
Naam en Voornamen:  ................................................................................ 
 
Geboorte datum:   ................................................................................ 
 
Wonende te:   ................................................................................ 
 
Straat en huisnummer:  ................................................................................ 
 
Beroep/bedrijf:   ................................................................................ 
 
Telefoonnummer:   ................................................................................ 
 
Bankrekening nr:   ................................................................................ 
 
E-mail adres:   ................................................................................ 
 
verzoekt het Waarborgfonds Motorverkeer aan hem / haar *) schadevergoeding te verlenen wegens aan hem / haar *) door een motorrijtuig 
veroorzaakte schade, aangezien hij / zij *) meent een recht op schadevergoeding tegen het fonds geldend te kunnen maken. 
 
De volgende gegevens worden verstrekt: 

1. Op welk tijdstip en waar (plaatsnaam en straat aanduiding) had het feit plaats waardoor u schade leed? 
Antwoord: 
Datum:     20   tijdstip   uur   v.m / n.m 
straat: 
Plaatsnaam: 
 

2. a. Is de door u geleden schade door een motorrijtuig veroorzaakt? Antwoord:   Ja / Neen *) 
b. Op welke wijze kunt u dit aantonen? 
Antwoord: 
 

3. a. Heeft u van de geleden schade aangifte bij de politie gedaan?   Antwoord:    Ja / Neen *) 
Indien ja, te vermelden. 
De datum: 
Politie post: 
Adres: 
b. Is de politie ter plaatse van het ongeval geweest?            Antwoord:    Ja / Neen *) 
Zo ja, naam van de politie beambte 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

  



 
4. Zijn u getuigen bekend, die omtrent het feit waardoor schade is ontstaan iets naders kunnen verklaren? 

Antwoord:    wel/geen getuigen *) 
De getuigen zin: 
1. Naam: 
Adres: 

 
2. Naam: 
Adres: 

 
3. Naam: 
Adres: 

 
5. a. Bestaat er tussen u en de getuige(n) een familie betrekking?  Antwoord:   Ja / Neen *) 

Zo ja, welke familie betrekking 
b. Bestaat er tussen u en de getuigen(n) een verhouding van dienstbetrekking of een zakelijke relatie? 
Antwoord: Ja/Neen *) 
Zo ja, te vermelden wat de relatie is 
Antwoord: 
 

6. a. Is het beschadigde voertuig verzekerd?    Antwoord:    Ja / Neen *) 
b. Zo ja, op welke condities en met welk eigen risico? Antwoord: W A + Casco / WA *) eigen risico: SRD 
c. Wat is de naam en het adres van de verzekeringsmaatschappij?  
Antwoord: Naam:      Adres: 
d. Hoe luidt het polisnummer?    Antwoord: polisnummer: 
e. Indien de schade op grond van die verzekering werd vergoed, hoe groot was het bedrag van die 
vergoeding? Antwoord: SRD /geen vergoeding *) 
 

7. a. Bent u eigenaar van het beschadigde voertuig? Antwoord: Ja / Neen *) 
b. Zo neen, wat is de reden dat u aanspraak maakt op schadevergoeding? 
Antwoord: 
c. Wie is dan de eigenaar? 
Antwoord: Naam: 
Adres: 
 

8. Gelieve de navolgende gegevens van het beschadigde voertuig te vermelden: 
a. Merk: 
b. Type / soort: 
c. Motornummer: 
d. Chassis/ frame nummer: 
e. Kenteken/ registratienummer: 
f. Bouwjaar: 
g. Laatste keuringsdatum: 
h. Lengte en breedte van het voertuig: 
 

9. a. Was ten tijde van het ongeval een aanhangwagen/oplegger aangekoppeld? Antwoord: Ja / Neen *) 
b. zo ja, dan gelieve de volgende gegevens van deze aanhangwagen/ oplegger te vermelden: 
a. Merk: 
b. Chassis/ Frame nummer: 
c. Bouwjaar: 
d. Lengte en breedte van de aanhangwagen/ oplegger 

 
10. a. Voor welke doeleinden werd het voertuig gebruikt?  Antwoord: Privé/ Zakelijk 

b. Was het voertuig verhuurd zonder chauffeur?   Antwoord: Ja / Neen *) 
 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

  



 
11. Gelieve de hieronder gevraagde gegevens van de bestuurder van het voertuig te vermelden: 

Antwoord: a. Naam/ Voorletters: 
b. Straat en huisnummer: 
c. Woonplaats: 
d. Geboorte datum: 
e. Sedert welke datum in het bezit van een geldig rijbewijs? 
f. Is de bestuurder in Uw loondienst  Ja / Neen *) 
g. Reed de bestuurder in Uw opdracht of met goedkeuring? 

 
12. Indien de schade aan het voertuig nog niet is gerepareerd, waar bevindt het zich momenteel? 

Antwoord: Indien bij een reparateur: 
Naam: 
Adres: 

 
13. Op welk bedrag wordt de schade begroot/berekend (indien taxaties door deskundigen zijn 

opgesteld, deze bij voegen). 
Antwoord: 

 
14. a. Indien u ten gevolge van het ongeval lichamelijk letsel hebt opgelopen waaruit bestaat dit letsel? 

Antwoord: Geen letsel/ Het letsel bestaat uit *) 
b. Indien letsel opgelopen, heeft u dan een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen? 
Antwoord: Ja/Neen *)   Zo ja, de hoogte van het bedrag: SRD……. 

 
15.  Wat is de aard der overige schade? 

Antwoord: 
 

16. a. Wie was de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig? 
Antwoord: Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
b. Reed deze bestuurder met toestemming van de eigenaar?  Antwoord: Ja / Neen *) 
c. Was het schadeveroorzakende voertuig ontvreemd?   Antwoord: Ja / Neen *) 

 
17. Wie is de eigenaar van het schadeveroorzakende motorrijtuig? 

Antwoord: Naam: 
Adres: 

 
18. a. Door welke soort motorrijtuig werd de schade veroorzaakt? 

Antwoord: 
b. Wat is het kenteken resp. het registratienummer van het onder 1 bedoelde motorrijtuig? 

 
19. Indien degene, die u voor de schade aansprakelijk acht, niet bekend is, wat werd door u ondernomen om vast te stellen wie deze is 

(tevens te vermelden wat de oorzaak is, dat u er niet in geslaagd bent de aansprakelijke persoon te vinden)? 
 

20. a. Indien degene, die u aansprakelijk acht bekend is, wat is de reden dat de geleden schade niet aan u 
werd vergoed? 
Antwoord: 
b. Wat heeft u gedaan om schadevergoeding te verkrijgen van degene die u aansprakelijk acht (afschriften van brieven en exploten 
bijvoegen). 
Antwoord: 
c. Hoe kunt u aannemelijk maken dat vergoeding van de geleden schade door de aansprakelijke persoon 
niet kan worden verwacht? 
Antwoord: 
 

21. Is degene die u aansprakelijk acht, of de eigenaar van het motorrijtuig tegen de gevolgen van wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd.    Antwoord: Ja / Neen / Niet bekend *) 
Zo ja, de naam van de verzekeringsmaatschappij 

 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 



22. Hieronder uiteen zetten de toedracht van het gebeurde en de daarbij aanwezige omstandigheden, waardoor de schade is ontstaan, 
(gelieve te bedenken, dat door een juiste en volledige vermelding veel vragen en corresponderen kunnen voorkomen). Uw 
uiteenzetting dient duidelijk en beknopt te worden gehouden. 
Antwoord: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Hieronder gelieve een situatieschets te maken van het voorval. 

 

                       

             

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

             

             

 
Bijlagen: 
 
Datum,   ........................................... Handtekening benadeelde ...........................................  

  
 
Ondergetekende verklaart:  

 vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen 
bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;  

 dit schadeaangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan het Waarborgfonds Motorverkeer te verstrekken om te 
dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering;  

 van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. 

  
*Alle handelingen of pogingen daartoe met het oogmerk een economisch of financieel gewin die zouden kunnen leiden of hebben geleid 
tot benadeling van het Waarborgfonds Motorverkeer zijn strafbaar. Het Waarborgfonds Motorverkeer is gerechtigd om aangifte te doen bij 
de Surinaamse justitiële autoriteiten alsook de uitbetaalde uitkeringen terug te vorderen. 

 
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 
 


