MELDING VAN BESCHADIGING, VERMISSING, DIEFSTAL, INBRAAK OF VERNIELING
In te vullen door de gedupeerde

Van welk incident maakt u melding?
 Schade  Vermissing


Diefstal



Inbraak



Vernieling

Persoonlijke gegevens
Geslacht:
 man
 vrouw
Geboortedatum: ___ - ___ -_________________
Achternaam:
_____________________________________________________________________
Voornaam/letter(s): _____________________________________________________________________
Straat:
_____________________________________________________________________
Postcode:
____________ Woonplaats: ____________________________________________
Telefoon:
____________________ Mobiel:
_________________________________
E-mail:
_____________________________________________________________________
Bankrekeningnr.:
________________________________________________________________(IBAN)
Indien u namens iemand anders melding maakt, dient u een machtiging toe te voegen aan uw verzoek tot
schadevergoeding.
Bent u
 patiënt 

bezoeker 

vertegenwoordiger 

werknemer 

anders, namelijk ________

Op welke datum en op welk tijdstip is het incident ontdekt: _____________________________________
Schadedatum:

____-_____- 20____

Tijdstip:

_________ uur

Waar is de schade ontstaan? ______________________________________________________________
Indien bekend, ook kamernummer vermelden.

Hoe is de schade ontstaan?

Geef een gedetailleerde omschrijving.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Was er een mogelijkheid om de bewuste ruimte of kast af te sluiten? _____________________________________
Was de ruimte afgesloten? _______________________________________________________________________

Wie is eigenaar van het gestolen, vermiste of vernielde goed?
 melder
 VieCuri Medisch Centrum
 anders, namelijk _________________________
Wat is beschadigd of verloren gegaan?

Voeg de aankoopnota en offerte c.q. reparatienota toe.

_______________________________________________________________________________________
Merk:
__________________
Jaar van aanschaf: ____________

Type:
___________________________________________
Schadebedrag
€ ________________________________

Is de schade gemeld bij uw verzekering?
 Ja
 nee, reden: _______________________________________________________________
Vergoedt de verzekeraar (een deel van) de schade?
Brief of polisvoorwaarden verzekeraar toevoegen.




nee, reden: _________________________________________________________________________
ja, bedrag: _______________ (euro)

Is de veroorzaker bekend?
 nee
 ja, namelijk: ____________________________________________________________________
Zijn er getuigen van het incident?
 nee
 ja, namelijk: ____________________________________________________________________
Is er aangifte gedaan bij de politie?

Bij vermissing/diefstal waardevolle goederen verplicht.

 nee
Reden: _____________________________________________________________________________
 ja, door:
________ ____________________________________________________________________
Proces-verbaal nummer: __________________________________________________________________________

Acht u (een medewerker van) het ziekenhuis aansprakelijk?

Het ziekenhuis heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging zijn hierdoor niet altijd te
voorkomen. Wij adviseren u daarom steeds bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, dure sieraden/kleding en
andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis.
Wanneer u meent dat u door schuld of nalatigheid van het ziekenhuis schade heeft ondervonden, kunt u het ziekenhuis verzoeken om
schadevergoeding. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is. Hier wordt onderzoek naar ingesteld door de
schadebehandelaar/jurist van het ziekenhuis.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Indien u nog iets wilt toevoegen, kunt u daarvoor onderstaande ruimte gebruiken:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Datum: ____-____-______

Handtekening:_____________________________

Inzage in uw patiëntendossier

Voor een goede beoordeling van uw aansprakelijkstelling kan het soms nodig zijn om uw patiëntendossier te raadplegen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om informatie over uw verblijf in het ziekenhuis, zoals welke afdeling u opgenomen bent geweest, betrokkenen zorgverleners
etc. of dat u tijdens uw verblijf melding heeft gemaakt van de vermissing of schade aan uw spullen. De persoonlijke toestemming van u is voor
inzage in uw dossier vereist. Wij verzoeken u daarom vriendelijk toestemming te verlenen.

Ondergetekende machtigt hiermee de Raad van Bestuur, alsmede het direct bij de afhandeling van het
verzoek tot schadevergoeding betrokken personeel verbonden aan VieCuri Medisch Centrum voor NoordLimburg, tot inzage in zijn of haar patiëntendossier.
Geeft u inzage in uw patiëntendossier?
Datum: ____-____-______

Handtekening:_____________________________

Ingevuld formulier inleveren t.a.v. afdeling Juridische Zaken van VieCuri Medisch Centrum of versturen aan:
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, afdeling Juridische Zaken, Postbus 1926, 5900 BX Venlo

