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Bouwschadeformulier 
Nieuw Delft

Met dit formulier kunt u melding maken van de door u geleden bouwschade als gevolg 
van het project Nieuw Delft.

Dit formulier is niet bedoeld voor verzoeken tot planschade en/ of nadeelcompensatie.

Een nadere uitleg van de begrippen planschade, nadeelcompensatie,  
en bouwschade is te vinden op de website www.nieuwdelft.nl.  
Voor meer informatie kunt u bellen naar het Schadeloket Nieuw Delft, 
te bereiken via informatiecentrum Delft Bouwt (015-2602611). Wilt u liever langskomen 
bij het informatiecentrum in het stadskantoor? Maak dan vooraf telefonisch een 
afspraak.

Dit formulier dient ervoor de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen. 
Het kan gebeuren dat we later om aanvullende informatie vragen.

Gelieve het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden op te sturen naar:

Schadeloket Nieuw Delft
Projectorganisatie Nieuw Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Of stuur het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden per e-mail  
schadeloketnieuwdelft@delft.nl.

U kunt aan dit formulier geen rechten ontlenen.

Vergeet u niet het formulier te ondertekenen?
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en ten behoeve  
van een goede procesvoering verwerkt in een registratiesysteem. De persoons-
gegevens worden enkel gebruikt voor zover nodig voor een goede afhandeling 
van het verzoek.  
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1. Persoonsgegevens

Naam/Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

2. Schademelding Datum melding schade:   .  .  -  .  .  -  .  .  .  .

3. Schadedatum Datum van het voorval:   .  .  -  .  .  -  .  .  .  .

4. Schadegegevens Wat is er beschadigd?

Wat is de oorzaak van de beschadiging? 

Wie is de eigenaar van het beschadigde?

Telefoonnummer

Geschat schadebedrag 

€
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Waarop is het schadebedrag gebaseerd (offertes en/of rekeningen meezenden)? 

5. Verzekering

Bent u in het bezit van een verzekering die dit  Ja  Nee
soort schade vergoedt? *) (Bijvoorbeeld opstal-, 
inventaris- of inboedelverzekering)

Soort verzekering:

Naam verzekeringsmaatschappij:

Polisnummer:

6. Aansprakelijkheid

Door wie is de schade veroorzaakt? Naam:

Adres:

Woonplaats:

Op welke wijze is de schade veroorzaakt?:

*) Aankruisen wat van toepassing is
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Waarmee was de veroorzaker bezig toen de schade werd aangericht? 

Zijn er getuigen van het schadevoorval?
Ja, graag volledige namen en adressen invullen 

 Nee

Zijn er foto's van de schade?
Ja, graag de betreffende foto’s met dit schadeformulier meezenden;  
Nee, indien mogelijk graag alsnog foto's maken van de schade en deze meezenden met dit schadeformulier.
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Ondergetekende verklaart:
Dit schadeaangifteformulier en de eventuele nadere gegevens te verstrekken ten behoeve van vaststelling van het eventuele recht 
op vergoeding en de omvang van de schade.

Aldus naar waarheid ingevuld, Plaats:

Datum: .  .  -  .  .  -  .  .  .  .

Handtekening:

Gelieve het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden op te sturen naar:

Schadeloket Nieuw Delft
Projectorganisatie Nieuw Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Of stuur het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden per e-mail schadeloketnieuwdelft@delft.nl.

Heeft u vragen over dit formulier?
Neemt u contact op met de Coördinator van het Schadeloket Nieuw Delft via schadeloketnieuwdelft@delft.nl.

NB. Bouwschade kan uitsluitend via dit formulier worden gemeld. Telefonische meldingen worden niet in behandeling genomen.
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