
Declaratieformulier Ford Assistance 

Dit formulier alleen invullen als u zelf kosten in het buitenland heeft voorgeschoten én u op grond van de Voorwaarden voor Ford 
Assistance recht heeft op een vergoeding. Indien u een beroep wilt doen op vergoeding van kosten, meldt u dit uiterlijk binnen drie 
maanden na de gebeurtenis met behulp van het declaratieformulier. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen 
als de originele nota’s zijn bijgevoegd. Ingezonden nota's kunnen niet aan u worden teruggezonden. Vergeet niet voor uw eigen 
administratie en het beantwoorden van vragen kopieën van dit formulier en de nota’s te maken. 

 

 

Persoonsgegevens 
Kenteken Dossiernummer

Tussenvoegsel M VAchternaam Voorletters

Adres

Postcode + woonplaats

Huisnummer

Telefoon Mobiele  telefoon

E-mailadres

Bankgegevens 
Rekeningnummer (IBAN)                                                                                  BIC (Code van uw bank) 

Ten name van 

Schadegegevens 
Schadedatum Land 

De schade betreft (Uitval) mechanisch  (Uitval) aanrijding 

Svp op achterzijde een korte omschrijving van de door u gemaakte kosten.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart voor- en achterzijde van dit formulier naar waarheid te hebben. 

Plaats Datum 

Handtekening

Dit formulier met de originele nota's zenden aan: 
Ford Assistance 
Afd. Declaraties  
Postzone H2J 
Antwoordnummer 93352 
2509 WB Den Haag 

dtp
Getypte tekst
(Naam bankrekeninghouder dient overeen te komen met bovenstaande gegevens)

dtp
Getypte tekst

dtp
Getypte tekst

dtp
Getypte tekst

dtp
Getypte tekst

dtp
Getypte tekst

dtp
Getypte tekst



Omschrijving van de gemaakte kosten   
Alle in rekening gebrachte kosten worden door Ford Assistance getoetst aan de geldende voorwaarden. 
De kosten voor diagnose, reparatie en aanschaf van onderdelen vallen niet onder de dekking van Ford Assistance. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. 
 
Wegenhulp / sleephulp  
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in       

 
Ophaalkosten  
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in  
 
Inklarings- / stallingskosten (Werkelijke kosten van de inklaring in het buitenland) (Werkelijke stallingskosten met een maximum van 30 dagen)   
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in  
 
De volgende kosten worden alleen vergoed indien u hiervoor akkoord heeft gekregen van de Alarmcentrale. 
 
Huurkosten (De kosten van een vervangende auto volgens geldende voorwaarden) 
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in 

 
Taxi / openbaarvervoerskosten  
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in 

 
Vliegkosten   
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in 

 
Hotelkosten  
 
Omschrijving 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                                                                                                             Bedrag in 
 
 
 
 Akkoord Alarmcentrale                   Totaalbedrag  in  
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