
Was de fiets op slot op het ogenblik van de diefstal? 

Aansluitingsnr. 

Naam

Jouw gegevens

 Voornaam  

E-mail

Telefoon  
 

 /  

 
 

 
 

 
 

 
 

Geboortedatum  /  /  

Wanneer werd de fiets gestolen?  /  /  

Postcode   Gemeente  

  

Opgesteld te   op   /  /  

Naam + Handtekening verzekerde

  

VAB-Fietsverzekering | Terugbetaling kosten

Wat is er gebeurd?

 

Straat   Nr. Bus

IBAN-nr.

Jouw bankgegevens  (Vul hieronder het rekeningnummer in voor de terugbetaling)

  

❑ 

 

Neen❑ Ja

 Beschrijf gedetailleerd wat er gebeurd is 

Kan je hieronder ook nog de omstandigheden aanduiden? 

B  E

 
 

   Factuurnr.

Jouw fiets

  
 

   Framenr.  

Waar werd de fiets gestolen?  

❑  Mijn fiets is gestolen  (Vergeet zeker niet het PV en de aankoopfactuur van de fiets mee te sturen)

❑  Mijn fiets is beschadigd  (Vergeet de offerte voor herstelling niet toe te voegen, samen met foto’s waarop de schade duidelijk te zien is. Gaat het om een 
ongeval met gewonden of vandalisme, voeg dan ook het PV en/of ongevalaangiftedocument toe)

Merk en type van het slot

Wanneer is het gebeurd?  /  /  Waar is de beschadiging gebeurd?

Ging het om een ongeval?  ❑ Neen❑ Ja

❑ Neen❑ JaZijn er andere partijen betrokken in het ongeval? 

Je kan dit document samen met de bewijsstukken in een voldoende gefrankeerde enveloppe sturen naar: VAB-Schadeaangifte Fiets | Pastoor Coplaan 100 | 2070 Zwijndrecht 
of mailen naar: terugbetaling.fiets@vab.be.

Naam   

Verzekeringsmaatschappij Polisnummer

 Nummerplaat  

Adres   
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