
Schadegeval nr ........................................................  Verzekerde ...........................................  

Polis nr .....................................................................  Bemiddelaar .........................................  

 

AKTE VAN BENOEMING VAN SCHATTERS 

 

 

 

 Tussen de verzekeringsmaatschappij ...................................................................................  

vertegenwoordigd door ...............................................................................................................................  

handelend onder voorbehoud van alle rechten en uitzonderingen en zonder nadelige erkenning 

enerzijds, 

 

 En  ..........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

anderzijds, 

 

 Wordt overeengekomen hetgeen volgt : 

 

 De verzekeringsmaatschappij .............................................................. heeft verzekerd door 

polis nr ............................ onderschreven op .......................................... op het risico gelegen te .............  

een bedrag van  ..........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

waarover nadere bijzonderheden in de polis. 

 Volgens verklaring van de verzekerde, heeft een schadegeval het hogervermeld risico 

getroffen op   .................................................. rond ....................... u. ......  

 

 Dientengevolge, om alle betwistingen te voorkomen nopens het bedrag van de 

schadevergoeding welke de verzekeringsmaatschappij zou te betalen hebben, zijn beide partijen, 

overeenkomstig de bepalingen van voormelde polis, overeengekomen tot de tegensprekelijke 

schatting over te gaan van de schade die veroorzaakt werd door voornoemd schadegeval. 

 

 De schatters zullen als opdracht hebben : 

 

1°  de waarde van de verzekerde goederen, op de dag van het schadegeval, vast te stellen en te 

bepalen. 

2°  het bedrag vast te stellen van de schade welke door dit schadegeval veroorzaakt werd. 

3° alleen voor de gewone risico’s : in geval de schadevergoeding niet herbruikt zou worden, de 

schade hiervoor bepaald te schatten overeenkomstig de schikkingen van de Algemene 

Voorwaarden van de polis. 

4° ten titel van inlichting, hun advies uit te brengen over de oorzaak van het schadegeval. 

 

 



 Bijgevolg zijn in de hoedanigheid benoemd: 

 

door de verzekeringsmaatschappij .............................................................................................................  

en door de verzekerde ................................................................................................................................  

 In geval van onenigheid, zullen de schatters zich een derde schatter toevoegen met wie 

zij samen en bij  meerderheid van stemmen hun opdracht zullen voortzetten. 

 

 Zijn de twee schatters het niet eens omtrent de keuze van de derde schatter, dan zal op 

verzoek van de meest gerede partij, de benoeming geschieden door de Voorzitter van de rechtbank 

van Eerste Aanleg van het Rechtsgebied van de woonplaats van de verzekerde. 

 

 Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de schatters ontslagen zijn van de eedaflegging en van 

alle gerechtelijke formaliteiten, dat zij de meest uitgebreide macht hebben om de schade en de 

waarde te bepalen, zodanig dat hun beslissing bindend en onherroepelijk zal zijn en dat daartegen 

geen verhaal meer mogelijk zal zijn. Alle andere onderscheidenlijke rechten blijven nochtans 

voorbehouden, namelijk deze die aan de verzekeringsmaatschappij toegekend zijn door schikkingen 

van de Algemene Voorwaarden van de polis betreffende de wijze van regeling en betaling van de 

vastgestelde schade. 

 

 Indien één van de schatters, om gelijk welke reden ook, zijn opdracht niet zou vervullen, 

dan zal op verzoek van de meest gerede partij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 

het Rechtsgebied van de woonplaats van de verzekerde, in zijn vervanging voorzien op kosten van de 

partij, wiens schatter in gebreke is gebleven. 

 

 Onderhavige benoeming van schatters geldt eveneens voor alle eventuele  

 medeverzekeraars. 

 De schatters zullen slechts één proces-verbaal in  ..................... exemplaren opmaken. 

 Bij deze sluit (en) zich aan .....................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

die verkla .............. in te stemmen met voorgaande benoeming van schatters, zich echter alle rechten 

voorbehouden wat betreft .................... verantwoordelijkheid aan te duiden als schatter ...........................  

 ....................................................................................................................................................................  

die de opdracht heeft zich eventueel aan te sluiten met de uitslag van de schadevaststelling, zoniet te 

handelen zoals hiervoor wordt bepaald wat betreft de aanduiding van een derde schatter.  De kosten 

van de derde expert worden voorgeschoten door de verzekeraar en zijn ten laste van de in het 

ongelijk gestelde partij 

 

DE VERZEKERDE                DIE ZICH AANSLUIT(EN)             DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 

 

 

 

 Wij ondergetekende, schatters hierboven aangesteld, met de meeste uitgebreide 

volmachten, bindend, onherroepelijk en zonder verhaal beslissend, aanvaarden onze toevertrouwde 

opdracht en beloven die in eer en geweten te volbrengen. 

 Gedaan in  ................................. te ............................................... op.....................................  



 

Schadegeval nr ..............................................  

Polis nr ...........................................................  

 

 

 

PROCES-VERBAAL VAN DE SCHATTING 

 

 

 

 Wij ondergetekenden .............................................................................................................  

en ................................................................................................................................................................  

Schatters benoemd om tegensprekelijk de schade vast te stellen, de eerste door de 

verzekeringsmaatschappij ..........................................................................................................................  

en de tweede door ......................................................................................................................................  

volgens akte van benoeming van schatters van ........................................................................................  

ten gevolge van het schadegeval van ........................................................................................................  

die het risico gelegen te ..............................................................................................................................  

getroffen heeft. 

en eindelijk, de Heer ...................................................................................................................................  

derde schatter benoemd door ....................................................................................................................  

 

 Wij hebben ons naar de plaats van het schadegeval begeven. Na nauwkeurig onderzoek 

zijn wij overgegaan tot het nazicht en nodige opmetingen en hebben de goederen die ons werden 

voorgelegd als zijnde beschadigd of gered nagezien en van dit alles nota genomen. 

 

 Vervolgens hebben wij de schadelijsten en de bewijsstukken, die ons door de verzekerde 

voorgelegd werden, nagezien en nadat de partijen te hebben gehoord in hun verklaringen en 

opmerkingen hebben de belanghebbenden zich teruggetrokken  om ons in volle vrijheid onze 

opdracht te laten voleindigen. 

 Na berekeningen, grondig overleg en discussies, hebben wij als volgt besloten : 

 

1° WAARDE VAN DE VERZEKERDE GOEDEREN OP DE DAG VAN HET SCHADEGEVAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2° BEDRAG VAN DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR DIT SCHADEGEVAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° ALLEEN VOOR DE GEWONE RISICO’S : 

In geval de schadevergoeding niet herbruikt zou worden, de schade hiervoor bepaald, 

overeenkomstig de schikkingen van de Algemene Voorwaarden van de polis, zijn geschat op 

 

 

 

 

4° ADVIES OVER DE OORZAAK VAN HET SCHADEGEVAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ten bewijze hiervan, hebben wij het huidig proces-verbaal opgesteld waarvan een 

exemplaar aan iedere partij overhandigd werd om te gelden en te dienen als naar recht. 

 

 Gedaan te ........................................... op ............................................... . 


