
Ondergetekende

Naam

Adres

Postcode         Woonplaats

Telefoon  Schadedatum 

Schade verzekerd bij

Verzekeraar / assuradeur

Adres

Postcode         Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Gegevens   In te vullen door medewerker Glashandel Accuut

Polisnummer

Ordernummer / klantref.

De verzekerde verklaart het eigen risico te dragen.

Ondergetekende machtigt hierbij de genoemde schadeverzekeraar de schadepenningen rechtstreeks uit te (doen) keren aan  
Glashandel Accuut en machtigt Glashandel Accuut tegelijkertijd tot het in ontvangst nemen van de schadepenningen, uitsluitend  
ten behoeve van de uitgevoerde reparatie. 
Ondergetekende is verzekeringnemer zelf, of handelend in opdracht van de verzekeringnemer, en verklaart dat de schade valt  
onder de verzekeringsdekking van het vermelde polisnummer, ondergebracht bij vermelde maatschappij. 
Indien de woning of het pand exclusief BTW verzekerd is, dient de BTW-verrekening door verzekerde te geschieden. 
Glashandel Accuut zal de benodigde documenten tegelijk met het betalingsverzoek ter beschikking stellen.  
Mocht de schade, om welke reden dan ook, niet door de maatschappij worden vergoed, dan staat ondergetekende garant voor  
correcte betaling van de betreffende factuur.

Getekend te (woonplaats)                                                                                                                                op (datum) 

Handtekening

Te plaatsen na uitvoering  
van de werkzaamheden

Naam in blokletters

Let op!  De geraamde schade kan afwijken van het werkelijke factuurbedrag. Voor een accuraat factuurbedrag dient een  
offerte aangevraagd te worden. Glashandel Accuut kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afwijkingen in geraamd en 
daadwerkelijk factuurbedrag.

Van Slingelandtstraat 35-A   n   1051 CG  Amsterdam   n   T  020 682 95 57   n   E  info@accuut.nl   n   www.accuut.nl

AKTE VAN CESSIE

Nadat u deze akte van cessie volledig heeft ingevuld, bewaart en/of print u deze pdf voor uw eigen administratie. Vervolgens  
stuurt u deze ingevulde pdf naar info@accuut.nl  o.v.v. ‘akte van cessie’. Nadat de reparatie bij u is uitgevoerd, zal de medewerker 
van Glashandel Accuut u een kopie van deze akte van cessie overhandigen en u vragen deze te ondertekenen.
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