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Schadeformulier (in te vullen door de hoofdpassagier/account houder van www.expedia.nl )

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………………… Woonplaats: …………………………………………………………………………….

Overdag bereikbaar op telefoonnummer: ………………………………………………………………………………...

Expedia.nl account E-mailadres: .……………………………………………………………………………………………...

Expedia.nl reisschema nummer………………………………………………………………………………………………….

Naam/namen van passagier(s)........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uw IBAN bankrekening: ……………………………………………………………………………………………………………..

BIC-code bank: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats rekeninghouder: …………………………………………………………………………………………………….

http://www.expedia.nl/
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Aankruisen wat van toepassing is:

Door het financieel onvermogen van Expedia gaat mijn vakantie niet door. Het reisgeld is
al wel (deels) betaald.
Tijdens mijn vakantie heb ik als gevolg van het financieel onvermogen van Expedia voor één
of meer reisonderdelen ter plaatse opnieuw moeten betalen.
Door het financieel onvermogen van Expedia ben ik vervroegd teruggekeerd naar
Nederland en wel op  ..................................  (datum invullen).
Op grond van een onherroepelijk gerechtelijk vonnis heb ik recht op een schadevergoeding
van Expedia en Expedia kan deze wegens financieel onvermogen niet voldoen, noch kan ik
de schade op derden verhalen.
Ik verklaar dat ik mijn schade niet elders heb geclaimd en deze ook niet elders kan claimen.

Mee te zenden bijlagen:

- de boekingsbevestiging c.q. factuur
- de bewijzen van uw betaling (kopie dagafschrift of print van internetbankieren);
- ongebruikte vliegticket, hotel-, autoverhuur of excursievouchers;
- kopie reisverzekering

en indien u ter plaatse voor reisonderdelen opnieuw heeft moeten betalen:

- de facturen voor de ter plaatse betaalde reisonderdelen
- de bewijzen van uw betaling(en) ter plaatse

of, indien er sprake is van een onherroepelijk gerechtelijk vonnis: een kopie van het
gerechtelijk vonnis

LET OP: Indien u deze originele documenten niet meestuurt, kan uw claim ongeldig zijn

Verklaring en subrogatie

Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie naar waarheid is ingevuld en dat ik de juiste
documentatie bijgesloten. Als tegenprestatie voor de door u betaalde bedragen zoals hiervoor
vermeld, draag ik hierbij alle rechten, aanspraken en belangen aan u over die ik zou kunnen
door tekortkomingen van Expedia jegens Sedgwick TPA BV.

Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………


