
Declaratieformulier ANWB voor de Zaak Documentcode DCLBI/BUZM

Dit formulier alleen invullen als u zelf kosten heeft voorgeschoten én u op grond van de Voorwaarden voor Wegenwacht voor de 
Zaak service recht heeft op een vergoeding. Indien u een beroep wilt doen op vergoeding van kosten, meldt u dit uiterlijk binnen drie 
maanden na de gebeurtenis met behulp van het declaratieformulier. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als 
de originele nota’s zijn bijgevoegd of als scan worden meegestuurd. Ingezonden nota’s kunnen niet aan u worden teruggezonden. 
Vergeet niet voor uw eigen administratie en het beantwoorden van vragen kopieën van dit formulier en de nota’s te maken.

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. Vul het declaratieformulier op uw computer in. Indien u het formulier handmatig invult,  
gebruikt u dan alstublieft blokletters, respectievelijk aankruisen wat van toepassing is. 

Bedrijfsgegevens
ANWB lidmaatschapsnummer  Dossiernr. ANWB Alarmcentrale  
Naam bedrijf 
Achternaam
Voorletters  Tussenvoegsel Man Vrouw
Straatnaam   Huisnummer 
Postcode + woonplaats
(Mobiele) Telefoon
E-mailadres
 
Bankgegevens
IBAN nummer  Naam Bank 
Ten name van 
Let op! Naam en adres rekeninghouder dienen overeen te komen met de lidmaatschap gegevens. Uitkering op een ander  
rekeningnummer dan van bovengenoemd lidmaatschap is niet mogelijk! Dit formulier graag ondertekend versturen.

Schadegegevens
Datum gebeurtenis  Land 
De schade betreft (Uitval) mechanisch (Uitval) aanrijding
Merk   Type
Kenteken

Schadebedrag Valuta  Totaalbedrag schade

 Ja, ik stuur de originele nota’s mee 
Let op: bij het declareren van kosten van een huurauto dient een gespecificeerde nota te worden bijgevoegd, een huurcontract is niet voldoende.

Eventuele toelichting van het schadebedrag

 

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld en geen bijzonderheden met betrekking tot de 
gebeurtenis te hebben verzwegen.

Plaats Datum

Handtekening

Declaratie buitenland en binnenland

Per mail 
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier samen 
met een kopie van de originele nota’s naar  digitaal@anwb.nl
o.v.v. declaratie + het land waar de gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden

Dit formulier met de originele nota’s zenden aan:
Per post
ANWB Alarmcentrale afdeling declaraties
Postzone A3A
Antwoordnummer 93352
2509 WB Den Haag 
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