
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermeld datum, tijd en plaats 

van de aanrijding 

Vermeld volledige 

identiteit van 

verzekeringnemer 

(eigenaar van het 

voertuig) 

Vermeld naam, adres en telefoonnummer van de 

getuigen.  Zijn er géén getuigen, vermeld dit ook! 

 

Vermeld duidelijk merk, 

type en kenteken 

Verzekerings-

maatschappij en 

polisnummer zijn erg 

belangrijk!! Zie groene 

kaart voor gegevens!! 

Kruis de vakjes aan die stroken 
met uw situatie: 
-Linkervakjes : Voertuig A 
-Rechtervakjes : Voertuig B 
 
Vermeld ALTIJD het aantal 
kruisjes om fraude te 
voorkomen. 

Vermeld uw naam 

(bestuurder), adres en 

rijbewijsgegevens 

Geef aan waar het 

voertuig HET EERST 

werd geraakt en 

beschrijf de ernst van 

de zichtbare schade aan 

het voertuig 

Vermeld uw opmerkingen om de 

omstandigheden van het ongeval 

te verduidelijken. Wanneer deze 

ruimte niet voldoende is om uw 

verhaal goed weer te geven dan 

kunt u een begeleidend schrijven 

meesturen met het 

schadeformulier. 

Onderteken alleen het 

schadeformulier als u 

akkoord bent met zowel uw 

zijde van het schadeformulier 

als dat van de tegenpartij. U 

tekent namelijk ook voor het 

verhaal van de tegenpartij! 

Probeer de situatieschets zo 

goed mogelijk te tekenen. Denk 

daarbij ook aan verkeerstekens 

zoals verkeersborden en 

verkeerslichten. Geef duidelijk 

aan welk voertuig A en B is, en 

wat de rijrichting van beide 

voertuigen is. 

Geef aan of er gewonden zijn. Zijn er 

géén gewonden? Vul dit dan ook in.   

Geef aan of er schade 

aan andere partijen is 

dan A en B 



 

 

 

 

 

 

Vermeld 

verzekeringnemer 

(eigenaar van het 

voertuig) 

Vermeld of er politie 

aanwezig is geweest en 

beantwoord, indien van 

toepassing, de vragen. 

Vermeld of er letsel is 

opgelopen naar 

aanleiding van de 

aanrijding en vul, 

indien van toepassing, 

de gegevens in. 

De omstandigheden 

tijdens de aanrijding 

kunnen van belang zijn 

om een goed beeld te 

krijgen van de 

aanrijding. Vul deze 

vragen goed en 

duidelijk in. 

Wie acht u 

aansprakelijk? Voertuig 

A of B? Vermeld ook de 

reden. 

Meld uw schade direct na het ongeval bij IAK! 
 
Vul het SAF volledig in (voor- en achterzijde) en mail het bij de eerste gelegenheid samen met eventuele 
correspondentie en foto’s omtrent de aanrijding naar schadewgp@iak.nl.         
 
Noteer zoveel mogelijk gegevens van de tegenpartij, maar in ieder geval het kenteken. Op basis van het 
kenteken kan de maatschappij van de tegenpartij achterhaald worden. 
 
Is uw voertuig beschadigd in parkeerstand? Doe dan binnen veertien dagen aangifte bij de politie. De schade 
kan dan eventueel verhaald worden op het Waarborgfonds. 
 
 
 
 

Vergeet uw 

handtekening 

niet te zetten 


