
VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen tot vergoeding van schade die u naar uw
oordeel lijdt ofheeft geleden als gevolg van het Grensmaas-project.

U kunt het vo1ledi iiureviilde en nndrtkcn& fnrmiiljer sturen naar:

Rijkswaterstaat
Programma Maaswerken
Tav. afdeling Juridische Zaken
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT
Indien u nadere mlôrmatie wilt over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen
met onze landelijke informatielijn.
Telefoonnummer: 0800-8002 (gratis)
E-mail: loket-rnaaswerken(EvrwsnI



1. Persoonse2evens

Naam:

Voornamen:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Schadeadres:

Telefoonnummer werk:

Telefoonnummer privé:

E-mailadres:

Bank-of gironummer:
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2. Ge2eveus schade

a. Waaruit bestaat de door u opgegeven schade? U wordt verzocht uw schade zo goed
mogelijk te beschrijven.
bijvoorbeeld: waardevermindering van uw woning, waterschade, inkomensschade enz.

b. Wanneer is de schade naar uw mening ontstaan? U wordt verzocht dit, zo redeijkerwijs
mogelijk, te onderbouwen

c. Hoe hoog is de geleden of te lijden schade?

d. Motivering en berekening van de hoogte van het schadebedrag, zo redelijkerwijs als
mogelijk is.
U kunt dit hieronder of in een aparte bijlage vermelden. Wij verzoeken u de relevante bewijsstukken bij te
voegen.
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e. Wat is volgens u de oorzaak van de schade?
Kunt u aangeven of de schade naar uw inschatting is ontstaan door het verrichten van werkzaamheden?
Kunt u aangeven ofde schade naar uw inschatting is ontstaan als gevolg van een overheidsbesluit?

f. Waarom moet de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat of een ander bestuursorgaan
naar uw mening de schade vergoeden?

g. Op welke wijze dient de schade volgens u te worden vergoed?
Bijvoorbeeld: in geld of op een andere manier

h. Indien u een vergoeding in geld wenst, dient u het bedrag aan te geven dat naar uw mening
vergoed moet worden.
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i. Heeft u nog bij een andere instantie verzocht om vergoeding van deze schade?*

jafl
nee Q

Zo ja, bij welke instantie?
Indien u dat schriftelijk heeft gedaan wordt u verzocht daarvan een afschrift bij te voegen

*

Aankruisen wat van toepassing is

5



3. Gegevens schadeobject

a. Beschrijving van het soort object
Bijvoorbeeld, woning, bedrijfspand, schuur, tuin, landbouwgrond,.

b. Indien van toepassing, aciresgegevens van het schadeobject
Indien het schadeobject bijvoorbeeld een woning. bedrijfspand, schuur, tuin, landbouwgrond is.

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

c. Kadastrale gegevens schadeobject
Indien het schadeobject bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand, schuur, tuin, landbouwgrond is.

Naam gemeente:
Sectie:
Perceelsnummer:

d. Wat op het moment dat de schade is veroorzaakt uw positie ten opzicht van het
schadeobject?*

ik was eigenaar D

ik was huurder 0

ik gebruikte het object op grond van een andere titel 0

Indien u het schadeobject “Op grond van een andere titel” gebruikte wordt u verzocht aan
te geven op welke:

e. Indien u op het moment dat de schade is veroorzaakt eigenaar was van het
schadeobject wordt u verzocht de volgende informatie op te geven.

Indien het schadeobject bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand, schuur, tuin, landbouwgrond is.

Datum aankoop:
Datum leveringsakte:
U wordt verzocht een afschrift van de leveringsakte (het eigendomsbewijs) bij te voegen.
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f. Bent u op dit moment nog eigenaar van de woriinglperceel?*

jafl
nee Q

g. Heeft u het voornemen de woning/het perceel te verkopen?
*

ja
nee

h. Indien u de woning reeds heeft verkocht

Datum verkoop

Datum leveringsakte

*

Aankruisen wat van toepassing is
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4. Nadere opmerkinaen

Indien u nog nadere opmerkingen heeft kunt u die hieronder of in een aparte bijlage
vermelden.

Naar waarheid ingevuld,

Plaats

Datum

Handtekening:
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