VOORBEELDBRIEF AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u zelf schade oploopt door toedoen van anderen. Heeft u een rechtsbijstand
verzekering dan zullen zij de schade voor u verhalen. Heeft u deze niet en bent u ook zelf niet tegen de schade
verzekerd, dan zult u de schade zelf moeten verhalen bij de veroorzaker.
Onderstaand treft u een voorbeeld brief aan welke als leidraad zou kunnen dienen bij het verhalen van uw schade.

Naam, veroorzaker of eventueel ouders of eigenaar ( wanneer schade veroorzaakt is door een dier ).
Adres,
Woonplaats,
Woonplaats (afzender)

Datum,

Betreft, ………. schade, vermeld tevens welke schade bijv. ﬁets, kleding, auto etc.
Geachte heer, mevrouw,
Bij deze stellen wij u aansprakelijk voor de schade welke het gevolg is van, geef hier een omschrijving van uw schade, de
oorzaak, naam veroorzaker, tijdstip en plaats van het voorval en eventuele getuigen. Geef ook aan waarom u van mening bent
dat de tegenpartij aansprakelijk is.
Wij verzoeken u vriendelijk het schadebedrag* te storten op rekeningnummer vermeld hier uw rekeningnummer t.n.v. vermeld
hier uw naam.
* Geef hier het bedrag aan waarvoor u de tegenpartij aansprakelijk stelt. Geef ook aan hoe u aan dit bedrag komt. Het kan zijn
dat u een reparatie nota of offerte heeft, het kan ook een originele aankoopbon betreffen.
Wanneer het een autoschade betreft kunt u de aansprakelijkheidsstelling ook rechtstreeks naar de verzekeraar van de
tegenpartij sturen. U kunt hen tevens verzoeken het schadebedrag vast te stellen d.m.v. expertise. In dat geval sluit u ook het
aanrijdingsformulier als bijlage bij.
Indien u zelf een verzekering tegen aansprakelijk heeft afgesloten kunt u deze brief doorsturen naar uw verzekeraar.
Voor eventuele vragen en/of verdere correspondentie kunt u contact opnemen met ondergetekende. Vooralsnog gaan wij uit
van een spoedige en correcte afwikkeling uwerzijds.
Wij verblijven met vriendelijke groet,
Naam, (van uzelf)
Adres,
Woonplaats,
Telefoonnummer,
e-mail adres,
Voorzover noodzakelijk sluit u de eventuele facturen en/of getuigen verklaringen en/of overige relevante stukken bij.
Voor relaties van ons kantoor bestaat de mogelijkheid dat wij helpen bij het verhalen van schade. Wanneer u hiervoor
echter niet verzekerd bent, behouden wij ons het recht voor u hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.
Wij zullen voorafgaand aan deze dienstverlening altijd de kosten met u bespreken.
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