
                                                 Vermeld aub altijd ons dossiernummer op deze formulieren. 

                                         

                                                 Dossiernummer EUROMEX : ………………………………………….. 
 

VERWONDINGSAANGIFTE 

in te vullen door de gekwetste 

 

IDENTITEIT(naam & adres) :  

 

M / V – Geboren te :                             Op :   

Beroep :                                                Telefoon :  

Rek.nr. :                                                E-mail :  

Woont : 0 alleen 0 bij ouders 0 bij partner 0 ander  

Naam en beroep echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner :  

Aantal kinderen ten laste :  

LICHAMELIJKE SCHADE                            0 rechtshandig               0 linkshandig  

Aard der verwondingen :  

Duur arbeidsonbekwaamheid : 

Behandelende geneesheer : 

Hospitalisatie (plaats en duur) :  

Zijn er littekens voorzien?                                      0 ja   0 neen    waar :  

Droeg u de veiligheidsgordel?                               0 ja   0 neen 

Bent u bewusteloos geweest na het ongeval?      0 ja   0 neen    duur : 

INKOMSTEN 

Werkgever (naam + adres + telefoonnummer) : 

Aard van het bedrijf: 

Loongegevens (zo mogelijk attest werkgever bijvoegen) :  

- bruto-uurloon :                  per u gedurende    u per week 

- bruto-weekloon :         EUR          - bruto-maandloon :           EUR 

- premies en/of voordelen in natura : 

- werd het gewaarborgd week/maandloon betaald?    0 ja   0 neen  hoeveel? 

- andere inkomens  (bijv. zelfstandige) :  

ARBEIDSONGEVAL – MUTUALITEIT – SCHOOL 

Arbeidsongeval?   0 ja   0 neen     Ongeval op weg van/naar werk?   0 ja   0 neen 

Indien ja : naam en polisnummer en eventueel dossiernummer van de arbeidsongevallen- 

                verzekeraar van de werkgever  

Schoolongeval?    0 ja   0 neen     Ongeval op weg van/naar school?   0 ja   0 neen 

Indien ja : naam en polisnummer en eventueel dossiernummer van de schoolverzekeraar 

Mutualiteit :                                              Lidnummer :  

Tussenkomst medische kosten    0 ja     0 neen 

                      dagvergoeding        0 ja     0 neen 

Heeft u een BA gezinsverzekering (voor zover de gekwetste een passagier is)?    0 ja     0 neen 

Indien ja : maatschappij en polisnummer 

Persoonlijke ongevallenverzekeraar?    0 ja     0 neen 

Indien ja : maatschappij en polisnummer  

Waarborgen: 0 blijvende invaliditeit 

                      0 tijdelijke invaliditeit/dag  

                      0 geneeskundige zorgen 



                                                 Vermeld aub altijd ons dossiernummer op deze formulieren. 

                                         

                                                 Dossiernummer EUROMEX : ………………………………………….. 
 

GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT 

in te vullen door de behandelende arts  

 

GETROFFENE : 

 

Ongeval : …./…./……..    

 

Aard van de opgelopen letsels :  

 

Tijdelijke ongeschiktheid : (d.i. de ongeschiktheid om de gewone dagelijkse activiteiten te 

verrichten – professioneel of niet –professioneel – en geldt dus evenzeer voor studenten, 

werklozen, kinderen, gepensioneerden, enz).  

100 % van  t/m  

 van  t/m  

 van  t/m  

 van  t/m  

 van  t/m  

 van  t/m  

 van  t/m  

 van   t/m  

 

0  volledige genezing wordt voorzien tegen  

0 blijvende ongeschiktheid kan verwacht worden wegens  

   en geschat op     %  

0 blijvende ongeschiktheid kan nog niet bepaald worden 

 

Bijkomende opmerkingen 

 

 

Gedaan te                          op                     

Handtekening geneesheer 

 

 



                                                 Vermeld aub altijd ons dossiernummer op deze formulieren. 

                                         

                                                 Dossiernummer EUROMEX : ………………………………………….. 
 

MEDISCH GEHEIM  

in te vullen door de gekwetste 

 

Ik, ondergetekende, (*)  

0 geef hierbij mijn toestemming aan EUROMEX nv, Prins Boudewijnlaan 45 te 2650 Edegem  

   om mijn medische gegevens te verwerken, met het oog op een vlot beheer van mijn  

   dossier.  

0 geef hierbij mijn toestemming aan EUROMEX nv, Prins Boudewijnlaan 45 te 2650 Edegem 

   om de medische gegevens van de minderjarig ………………………………. (*) te 

   verwerken, met het oog op een vlot beheer van zijn/haar dossier.  

Ik stem erin toe dat EUROMEX nv deze medische gegevens, voor zover nodig, aan een 

geneesheer of aan diens medische staf meedeelt.  

 

Handtekening (**) 

voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”.  

 

 

 

(*) naam en voornaam voluit schrijven 

(**) indien de ondergetekende minderjarig is, tekent één van de ouders of de wettige voogd.  

    

   

 


