Schade kosteloos verhalen

Hoe schade melden

De dienstverlening van 112schade.nl
is volledig kosteloos. De kosten voor het
verhalen van de schade zijn door
112schade.nl te vorderen op de
aansprakelijke tegenpartij. Dit betekent dat
de werkzaamheden van 112schade.nl door
de (verzekeraar van de) tegenpartij moeten
worden betaald.

Als tussenpersoon kunt u namens uw cliënt
de schade melden op de volgende wijze:

Vervanger rechtsbijstandverzekering?

Whitelabel

112schade.nl is geen vervanging van een
rechtsbijstandverzekering. 112schade.nl
voert bijvoorbeeld geen gerechtelijke
procedures. Daarnaast kan 112schade.nl
alleen schade kosteloos verhalen wanneer
de tegenpartij een Nederlands kenteken
heeft.

Verkoopmoment voor
rechtsbijstandverzekering
Het inschakelen van 112schade.nl kan wel
een geschikt verkoopmoment zijn voor
de rechtsbijstandverzekering. De klant
wordt, ondanks dat hij op dit moment niet
verzekerd is, toch correct geholpen en de
noodzaak van een rechtsbijstandverzekering
kan op dit moment extra onder de aandacht
worden gebracht.

Contact
112schade.nl
Postbus 63
3400 AB IJsselstein
Tel: 0900-1112225 (€ 0,10 p.m.)
Fax: 085-4011784
E-mail: info@112schade.nl
Website: www.112schade.nl

1.
2.
3.

Meld u aan als tussenpersoon
Meld de schade en verstuur het
schadeformulier
Vanaf hier nemen wij het werk
volledig voor u uit handen

Het is mogelijk om tussenpersonen en
consumenten naar 112schade.nl door te
verwijzen, maar 112schade.nl biedt deze
dienst ook als whitelabel aan.

De voordelen van 112schade.nl
Kosteloze uitbesteding van het
volledige verhaalstraject

Uitstekende service
voor uw klanten

112schade.nl heeft de expertise in huis om
het volledige verhaalstraject van begin tot
eind voor u uit handen te nemen. Doordat
onze kosten een onderdeel zijn van de
schadeclaim, is onze service voor u en uw
klant geheel kosteloos.

Uw klanten verwachten veelal dat u de
schade voor hen gaat verhalen terwijl men
alleen WA verzekerd is. Met 112schade.nl
kunt u nu ook deze klanten kosteloos een
verhaalservice aanbieden. Datzelfde geldt
natuurlijk ook voor klanten die de WA
dekking hebben aangevuld met een beperkt
casco- en/of een inzittendenverzekering.

Controle over het schadeverloop
Het uitbesteden van een verhaalsactie
betekent niet dat u geen controle meer
heeft over het traject. U heeft namelijk
(samen met uw klant) altijd de mogelijkheid
ons online schadedossier in te zien en
desgewenst telefonisch contact te hebben
met onze schadebehandelaars.

Tijdsbesparing
Het uitbesteden van een verhaalsactie
bespaart u enorm veel tijd, waardoor u
zich weer meer op andere zaken kun
richten.

112schade.nl, de gratis verhaalservice

Letselschade

112schade.nl neemt op een professionele en gedegen wijze de verhaalsactie van een niet
gedekte, maar wel verhaalbare schade uit handen. Dit realiseert 112schade.nl samen met
verschillende partners, ieder gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied. Zo heeft 112schade.nl
specialisten op het gebied van materiële schade en letselschade.

Is er (ook) sprake van letselschade, dan
verhaalt 112schade.nl (eveneens) de
materiële én de immateriële letselschade
alsook de kosten op de (verzekeraar van de)
aansprakelijke wederpartij.

Wat doet 112schade.nl voor uw cliënten?
1 Intake schade
Allereerst wordt de schuldvraag beoordeeld en de omvang van de totale schade bepaald.
• Beoordeling schuldvraag;
• Vaststellen taxatiebehoefte;
• Vaststellen totale schade.

2 Taxatie schade
Vervolgens nemen wij contact op met uw cliënt om een afspraak in te plannen voor
de schadetaxatie.
• Snelle taxatie bij een van onze aangesloten schadeherstellers;
• Op de dag van de schadetaxatie is direct een complete calculatie van de schade
beschikbaar.

3 Verhalen schade
Hierop volgend wordt de verhaalsactie door ons opgestart met het aansprakelijk stellen
van de (verzekeraar van de) aansprakelijke tegenpartij en vanaf dat moment monitoren wij
het gehele schadeproces tot en met de afwikkeling.
• Aansprakelijkstelling;
• Voortgangscontrole;
• Bemiddeling;
• Uitkeren schadepenningen.

Materiële schade
Onder materiële letselschade wordt o.a.
verstaan:

Geen ‘no cure no pay’
Er zijn partijen die op basis van no cure no
pay werken. Dit betekent dat de gemaakte
kosten op het te ontvangen schadebedrag
in mindering worden gebracht.112schade.nl
werkt niet met een no cure no pay-regeling;
de gedupeerde ontvangt de volledig
verhaalde schade en is daarmee ook
daadwerkelijk volledig schadeloos gesteld.

Schadeherstel
• Kledingschade;
• Reiskosten;
• Ziektekosten (kosten die niet of slechts
gedeeltelijk worden vergoed door de
eigen ziektekostenverzekeraar);
• Verlies zelfwerkzaamheid (de arbeid in
en rondom de eigen woning);
• Kosten voor (extra) huishoudelijke hulp;
• Annuleringskosten (voor het noodgedwongen beëindigen van
bijvoorbeeld een vakantie);
• Verlies verdienvermogen
(de inkomensschade);
• Pensioenschade;
• Studievertraging.

Immateriële schade
Daarnaast heeft het slachtoffer recht op
vergoeding van de immateriële letselschade
(naar aanleiding van pijn, verlittekening en
gederfde levensvreugde); het smartengeld.
De hoogte van het smartengeld is sterk
afhankelijk van de aard van het letsel,
de beperkingen die hieruit voortvloeien,
de leeftijd van het slachtoffer en andere
relevante omstandigheden.
Bij blijvend letsel ten gevolge van de
schade zal tevens de daardoor ontstane
economische kwetsbaarheid in de
schaderegeling worden meegenomen.

112schade.nl heeft een samenwerkingsverband met verschillende gerenommeerde,
landelijk werkende schadeherstelbedrijven.
De voordelen voor de klant zijn:
• Gratis vervangend vervoer gedurende
de reparatieperiode;
• Gratis haal- en brengservice;
• Reparatiekosten hoeven niet
voorgeschoten te worden.

