Contra expertise

Onze experts komen kosteloos op
voor uw belangen

Kosteloos hulp inschakelen
voor een maximale schadevergoeding?
Brand-, water-, rook- en diefstalschade, het is een heel ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben.
Wilt u er zeker van zijn dat u een maximale schadevergoeding ontvangt? Maak dan gebruik van onze gratis dienstverlening.

Wie is Schadeoplossing?
Schadeoplossing is geheel onafhankelijk. Wij hebben

Wat kost het
om ons in te schakelen?

geen enkele binding met een verzekeraar en werken
ook niet voor verzekeraars, maar alleen voor u

Het inschakelen van Schadeoplossing als eigen

als gedupeerde. Uw belang staat bij ons voorop.

expert brengt voor u geen kosten met zich mee.

Tijdens en na een schade is er vaak sprake van een

Deze kosten zijn gedekt in de polisvoorwaarden van

chaotische situatie. Schadeoplossing is er om u in een

uw verzekering. Elke verzekerde heeft recht op een

dergelijke situatie op te vangen en zo veel mogelijk

eigen expert die door de verzekeraar wordt betaald.

te helpen met alles wat er geregeld moet worden.

Dit is de verzekeraar op grond van de wet verplicht.

Wij zorgen voor persoonlijke hulp, beperken zoveel
mogelijk de schade, treden namens u op en regelen
alles met de verzekeraar. Uw belang staat altijd
voorop.
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10 gegronde redenen om onze
contra expertise in te schakelen
Onafhankelijke contra-expertise

Vragen een voorschot aan indien nodig

Kosteloze dienstverlening

Wij regelen alles met de verzekeraar

Een eigen expert en aanspreekpunt

Begeleiden herstelwerkzaamheden en
coördineren de schade

De schade wordt geïnventariseerd
Alle gevolgschade wordt meegenomen
Indien nodig regelen wij tijdelijke woonruimte

Wij werken niet voor verzekeraars,
wel voor intermediairs en woningcorporaties

Kosteloos hulp inschakelen
voor een maximale schadevergoeding?
Voor wie werkt
Schadeoplossing?

Ook voor bedrijven
staan wij klaar

Schadeoplossing komt voor alle verzekerde schades in

Als een bedrijf getroffen wordt door brand, kan

actie. Dat betekent dat we direct hulp bieden bij

dat ingrijpende gevolgen hebben. Het gebouw

brand-, water-, rook- en diefstalschade en / of de

en de inventaris kunnen verloren gaan en de

gevolgen ervan, zowel aan particulieren als aan

ondernemer kan zijn activiteiten (tijdelijk) niet meer

bedrijven. Een groot deel van de brandschades en

voortzetten. Uiteraard is dat een persoonlijke ramp

waterschades in Nederland worden in woningen

voor de ondernemer en eventuele medewerkers.

van particulieren aangetroffen. Bij deze schades is

Schadeoplossing zal ook hierin de ondernemer

de materiële en immateriële schade meestal groot.

zo veel mogelijk steunen en helpen de schade en

Schadeoplossing helpt de gedupeerden en zorgt voor

gevolgschade te verhalen op de verzekering.

een juiste afhandeling met de verzekeraar.

Uw verzekeraar vertelt veel,
maar wist u dit ook?
	U bent als verzekerde altijd de baas.
U heeft recht op onze hulp.
	Onze hulp aan u wordt door de verzekeraar vaak afgeraden en ontmoedigd.
	Onze hulp en bijstand, levert u financieel
meestal meer op.
	Wij gaan geen enkele discussie met de
verzekeraar uit de weg.
	Indien nodig ondernemen wij
gerechtelijke stappen.
Wij handelen altijd in uw belang.
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