Snelheid
Binnen een week na de gebeurtenis stelt Schade
Alert de aansprakelijkheidsstelling inclusief alle
specificaties op en presenteert deze aan de
veroorzaker én diens verzekeraar. Deze snelheid
gaat leiden tot snellere afwikkeling van schades.
Snellere afwikkeling en betaling is toch ook in uw

088 08 04 000

belang?

info@schadealert.nl

Back to Basic!

24/7 bereikbaar

Schade Alert gaat terug naar de basis. Daar waar

www.schadealert.nl

schade wordt veroorzaakt, is er een schuldige
(tegen)partij; de veroorzaker. Er bestaat vervolgens

Bezoekadres
Bolder 7
6582 BZ Heumen

een wettelijke plicht bij de veroorzaker (Artikel 6:162
BW) om de veroorzaakte schade te vergoeden. In de
regel zal een veroorzaker (bij voertuigen uiteraard
gebaseerd op een wettelijke verplichting) het risico
van diens aansprakelijkheid

Eerste hulp na
een aanrijding

Postadres
Postbus 151
6580 AD Malden

hebben verzekerd.

Wanneer hij niet verzekerd zou zijn, maakt dat niet
dat hij minder schadeplichtig zou zijn. In beginsel
blijft de veroorzaker dan dus ook aansprakelijk.
Volgens Schade Alert hoort het verhaal van de

Uw Schade Alert Partner:

schade dan ook primair bij de veroorzaker plaats
te vinden. Die taak wil Schade Alert dan ook samen
met de Stichting Claimant invullen.

Meer weten?
Bel ons voor meer informatie op 088 08 04 040.
Uiteraard kunt u ook terecht op onze website:
https://www.schadealert.nl

Onze partners:

24/7

Bel 088 08 04 000

Voor 24/7 hulpverlening zijn wij bereikbaar op
alarmnummer 088 080 4000

Meer informatie over Schade Alert en
onze diensten vindt u op www.schadealert.nl

1.

Ben je aangereden en
heb je schade?

Snel Geregeld
Schade Alert stelt binnen een week na jouw
aanmelding de aansprakelijkheid inclusief
de schadebegroting door een expert op. De
veroorzaker of diens verzekeraar krijgt twee
weken tijd om te betalen.

Schade Alert helpt snel,
vakkundig, onafhankelijk
en eenvoudig.

Welkom bij Schade Alert!
Schade Alert verhaalt alle schade die bij u is
veroorzaakt door een schuldige tegenpartij.
Dat doen wij binnen een week en wij brengen
daarvoor bij u geen kosten in rekening. Zowel
de veroorzaker als diens verzekeraar worden
door ons aansprakelijk gesteld. Dat is eerlijk en

2.
Wat doet Schade Alert allemaal?
Wij nemen u alle rompslomp uit handen
24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar!
Wij zorgen desgewenst voor berging en
aanvullend transport

efficiënt!

Onze juristen en schadebehandelaren zijn

Schade Alert werkt nauw samen met jouw eigen

Wij zorgen voor een juiste aansprakelijkstelling

vertrouwde reparateur. Dat en het feit dat wij
in geen enkele relatie staan tot verzekeraars
waarborgt de beste benadering voor begroting,
verhaal en schadeloosstelling. Of het nu om
herstel gaat of bepaling van de waarde. Schade
Alert stáát voor U!

Onafhankelijk
Schade Alert wijst een expert voor joú aan
en laat de schade begroten. Zónder Schade
Alert bepaalt de expert van de veroorzaker je
schade. Wij vinden dat niet eerlijk. Jij bepaalt!
Niet de veroorzaker. Toch??

onbetwist de specialist
Schade expertise door écht onafhankelijke
deskundigen
Wij zijn dus objectief en onafhankelijk
Wij zorgen voor (goede vergoeding van) een
huurauto
Wij nemen geen genoegen met 75%
huurvergoeding
Wij accepteren geen beperking van de
huurperiode
Wij stimuleren deskundig herstel bij uw eigen
specialist
Wij accepteren geen schadesturing
Wij claimen de eventuele waardevermindering
na herstel

3.
Eenvoudig
Overtuigd? Bel ons of meld je aan via de
website. Liever via je Assurantieadviseur? Ook
deze kent Schade Alert. Alle communicatie
loopt dan via je adviseur.
Simpel toch?

