
SCHADEFORMULIER E-BIKE VERZEKERING                     
De instructies op dit formulier graag nauwkeurig opvolgen, dit formulier duidelijk invullen en opsturen aan: 
MMobility, e-mail info@mmobility.nl. 
 
Aankruisen wat van toepassing is en ontbrekende gegevens graag invullen. 
 
1. Gegevens verzekeringnemer 
 
Polisnummer :  

Ingangsdatum polis :  

Naam :  

Adres :  

Postcode en plaats :  

Telefoonnummer :  

E-mail adres :  

 
2. Gegevens verzekerde e-bike (waarop de schade betrekking heeft) 
 
Soort : E-Bike 

Merk/Type :  

Framenummer :  

Accunummer :  

Merk slot (Smartlock) :  

Sleutelnummer (regulier slot) :  

 
3. Gegevens schade 
 
Schadedatum :  

Tijdstip :  

Schadelocatie :  

Wat voor een schade betreft het? (graag aankruisen wat van toepassing is): 
 

Diefstal 
Beroving 
Inbraak 
Beschadiging 
Aansprakelijkheid 
Letselschade opzittende 
Anders, namelijk: 

 
 
 



SCHADEFORMULIER E-BIKE VERZEKERING                     
Wilt u een duidelijke omschrijving geven van hoe de schade en/of letsel is ontstaan en waar 
de schade en/of letsel uit bestaat? (zo nodig een apart vel papier gebruiken): 
 

 

3. Gegevens schade - vervolg 
 
Graag volledige naam, adres en telefoonnummer van de betrokken werknemer. 
Loondienst                 nee         ja 
 
Casco dekking 
 
Indien de e-bike beschadigd is, kan deze naar uw mening worden gerepareerd? 

ja            nee 
 
Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander? 

nee         ja 
(zo ja, graag volledige naam, adres en telefoonnummers vermelden) 
 
 
 
Waarom meent u dat? 
 
 
 
Ongevallen opzittende dekking 
Let op: Is er sprake van overlijden door het verkeersongeval? Dan verwachten wij dat dit 
uiterlijk 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons wordt doorgegeven! 
 
Waaruit bestaat het letsel? 
 
 
 
Bestaat er kans op blijvende gevolgen? 

nee          ja 
 
Waren er motorvoertuigen bij betrokken? 

nee          ja  
 
Zo ja, kenteken(s), naam en adres bestuurder(s) 
 
 
 
 
Bij overlijden; gegevens begunstigde: 
 

  



SCHADEFORMULIER E-BIKE VERZEKERING 

3. Gegevens schade - vervolg

Wettelijke aansprakelijkheid 

Is schade aan anderen toegebracht? 
nee         ja 

Zo ja, welke schade werd toegebracht? 
Letselschade  Materiële schade 

Wilt u een omschrijving geven van de aard van het letsel en/of materiële schade? 

Wie is de benadeelde? 
(Naam, adres, postcode, plaatsnaam, telefoon- en bankrekeningnummer) 

In welke relatie staat deze benadeelde tot u respectievelijk de veroorzaker? 

4. Gegevens getuigen

Waren er eventueel getuigen die de schade (toedracht) hebben gezien? 
nee          ja 

(zo ja, graag volledige naam, adres en telefoonnummers vermelden) 
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Stuur ons ook alle originele stukken zoals: 

− een factuur en/of leaseovereenkomst waarin de betreffende e-bike wordt vermeld
− bestelbon met de bestelling waarvoor uw bezorger aan het verkeer deel nam
− foto’s van de schade
− een politierapport bij inbraak, diefstal, verlies of beroving,
− een politierapport bij een verkeersongeval met schade die voor dekking onder de

ongevallenverzekering in aanmerking komt.
− bij diefstal de originele sleutels / informatie track & trace software

Een juist en volledig ingevuld schadeaangifteformulier voorkomt vertraging in de schadeafwikkeling. 

Stuur dit formulier aan MMobility, e-mail info@mmobility.nl 

Aldus naar beste weten en overeenkomstig de waarheid ingevuld: 

Plaats : 

Datum : 

Naam : 

Handtekening : 

Wij kunnen alleen compleet ingevulde schadeformulieren in behandeling nemen. 
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