
 
 
 
 
 
 

VRAGENLIJST B.T.W Bestemt aan de eigenaar van het beschadigd voertuig 
 

Als U niet de rechtmatige eigenaar bent, gelieve ons dringend hiervan te berichten en dit document aan 
de eigenaar vant het voertuig te bezorgen. 
 
Eigenaar van het beschadigd voertuig (of firmanaam voor de vennootschappen): 
 
Naam : ……………………………………………………….. 

 
Voornaam :   : ………………………………………………………… 

Straat : ……………………………………………………….. 
 

N° : : ………………………………………………………… 

PC : ………………………………………………………… 
 

Plaats : ………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………… Fax : : ………………………………………………………… 
    
GSM : …………………………………………………………   

 
Voor uw gemak en voor een snelle behandeling van uw dossier, kiezen we het liefst voor electronische 
briefwisselingen. Mogen wij u vriendelijk vragen om het zelfde te doen? 
Gelieve de electronische briefwisselingen dagelijks te raadplegen tijdens het beheer van het dossier. 
Gelieve uw e-mail adres in HOOFDLETTERs door te geven: 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

Voor akkoord voor het administratief beheer uitsluitend via e-mail JA / NEE 
 

 

Merk : 
 

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

Chassisnummer : 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

Nummerplaat : 
 

1ste ingebruikname : 
 

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

 
Heeft (had) de eigenaar recht op gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de B.T.W voor het beschadigd voertuig 
 

 JA: * B.T.W: . ...............................................................................................................  
  * Percentage BTW-plichtigheid:  ...................... % 
  * Toegestane beroeps of ander percentage: ..........................% 
   NB: Raadpleeg indien nodig uw boekhouder vooraleer u deze rubrieken invult. 
 

  * Mindervalide 6% BTW-plichtig (verhaal): JA / NEE 
 

 NEE: Verklaart dat hij geen enkel recht op aftrek (of teruggave van de BTW geheven bij de aankoop, bij de 
intracommunautaire verwerving of bij de invoer van het hierna beschreven vervoermiddel heeft 
kunnen uitoefenen, en dat hij geen recht heeft gehad op een vrijstelling van de BTW. (*) doorhalen 
wat niet van toepassing is. 

 

De ondergetekende verklaart dat de antwoorden op de gestelde vragen oprecht zijn en met de waarheid 
overeenstemmen. Hij verleent aan de verzekeringsmaatschappij uitdrukkelijk het recht om de juistheid 
van de gegevens na te gaan. 
 

Te: ..............................................., op ................................................... 
 

Handtekening van de eigenaar van het voertuig 
 
 
 
 
 
 
Om het beheer van ongevallen met materiële schade te verbeteren, worden persoonsgegevens geregistreerd door Informex n.v., Genèvestraat 4, 1140 
BRUSSEL Die persoonsgegevens komen in aanmerking voor verwerking. 
Geregistreerde peronenen hebben toegang tot de gegevens en kunnen eventuele rechtzetting ervan verkrijgen, conform de wet van 8 december 1992 
en de bijhorende toepassingsbesluiten. Meer informative kan verkregen worden bij de commissie voor de bescherming van de personlijke levenssfeer. 


