
Schadeformulier Annuleringsverzekering tickets CTS EVENTIM Nederland 

Wilt u dit formulier zo volledig en nauwkeurig mogelijk invullen (*verplichte velden) en vervolgens, samen met 

de bewijsstukken sturen naar: 

CTS EVENTIM Nederland B.V.       

Afdeling Annuleringsverzekering 

Postbus 3096
2130 KB, Hoofddorp 

1. Verzekerde

Naam*  [ ] 

Geboortedatum*  [ ] Geslacht* [     (M/V) ] 

Adres*  [ ] 

Postcode* [ ] 

Woonplaats* [ ] 

Telefoonnummer* [ ] 

Bank-/gironummer* [ ] 

E-mail adres* [ ] 

2. Indien een andere persoon dan de verzekerde schade heeft graag hier de gegevens invullen

Naam  [ ] 

Geboortedatum*  [ ] Geslacht* [     (M/V) ] 

Adres  [ ] 

Postcode [ ] 

Woonplaats [ ] 

Telefoonnummer [ ] 

Relatie tot verzekerde [ ] 

3. Wanneer en waar is de schade ontstaan?

Schade datum*  [ ] 

Reden van annulering* [ ] 

Totaal bedrag schade* [ ] 



 
 

4. Nadere Bijzonderheden 

Wilt u hieronder opgeven voor welk evenement u moet annuleren en of er nadere bijzonderheden zijn, die nog 

van belang zijn voor de beoordeling en afwikkeling van deze schade? 

Evenement*  [         ]                                       

Reserveringsnummer*  [         ]      

Nadere bijzonderheden     [                                               

            ] 

5. Uitsluitend in te vullen bij annulering als gevolg van ziekte/ ongeval of overlijden 

Heeft u een arts geconsulteerd en zo ja, wat was het advies omtrent het wel/niet kunnen bijwonen van het 

evenement waarvoor u moet annuleren? 

Naam arts  [         ] 

Adres arts  [         ] 

Advies    [                                               

            ] 

Op welke datum is de arts geraadpleegd [       ] 

Disclaimer: 

De bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door de 

Europeesche verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende 

relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode ”Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is 

van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/ opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. 

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland  werkende 

verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing. Wij hebben het door het Verbond 

van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol ondertekend en voeren dit ook uit. 

Na een eerste beoordeling door CTS Eventim aangaande de validiteit van de  meegestuurde bewijsstukken, de desbetreffende ticket(s), 

wordt uw schademelding doorgestuurd naar de Europeesche alwaar uw schademelding verder in behandeling zal worden genomen. De 

schadecorrespondent van de Europeesche heeft de mogelijkheid om de schade te beoordelen, uit te betalen, af te wijzen, of meer informatie 

op te vragen. Eventuele vervolgcommunicatie tussen verzekerde en de Europeesche zal zonder tussenkomst van CTS EVENTIM plaatsvinden. 

Ook de afwikkeling van de schademelding zal zonder verdere tussenkomst van CTS EVENTIM plaatsvinden. Klachten over de afwikkeling van 

de schademelding zullen eveneens zonder tussenkomst van CTS EVENTIM door de Europeesche in behandeling worden genomen. 

Ondergetekende verklaart: 

- vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen 

bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; 

- dit schadeaangifteformulier, en de eventueel nog nader te verstrekken gegevens aan de Europeesche te verstrekken om te dienen tot 

vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; 

- hierbij voor zover nodig toestemming te geven aan de medisch adviseur(s) van SOS International de van belang zijnde medische gegevens te 

verschaffen aan de medisch adviseur van de Europeesche met betrekking tot de reden en achtergrond in geval van geneeskundige 

behandeling, ziekenhuisopname en/of repatriëring; 

- van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen; 

- bekend te zijn met de bepaling, dat bij fraude elk recht op uitkering vervalt. 

[      ] [  ] [    ] 

Plaats*     Datum*    Handtekening* 




