Hoe
Hoe
wij
wijuueen
-bij
-bijeen
eenschadeschadenog
nogbeter
beter
beterkunnen
kunnenhelpen
helpen
Hoe wij
u -bij
schadenog
kunnen
helpen
Verkeersschade:
Verkeersschade:
1)1) Maak
Maakdirect
directzoveel
zoveelmogelijk
mogelijkfoto’s;
foto’s;
2)2) vul
vulsamen
samenmet
metdedetegenpartij
tegenpartijduidelijk
duidelijkuw
uw-blauwe-blauwe-Europees
Europeesschadeformulier
schadeformulierin,in,maak
maakeen
eenduidelijke
duidelijke
situatietekening,
situatietekening,vul
vuldedehokjes
hokjesbijbijpunt
punt1212ininenenvergeet
vergeetbeide
beidehandtekeningen
handtekeningenniet;
niet;
3)3) vul
vulzelf
zelfdedeachterzijde
achterzijdecompleet
compleetininenenonderteken
ondertekendeze
dezezelf;
zelf;
4)4) u ukunt
kuntdedeschade
schadebijbijons
onsmelden
melden(schade@kraas.nl
(schade@kraas.nlofof0413-380
0413-380881).
881).Stuur
Stuuraltijd
altijduw
uw
schadeformulier
schadeformulierin.in.Hierbij
Hierbijisishet
hetbelangrijk
belangrijkdat
datu ueen
eenindicatie
indicatieheeft
heeftvan
vanuw
uweigen
eigenschadebedrag;
schadebedrag;
5)5) afhankelijk
afhankelijkvan
vandedehoogte
hoogtevan
vanuw
uweigen
eigenschade
schadeenendedereparateur
reparateurzalzaleen
eenexpert
expertingeschakeld
ingeschakeldworden.
worden.
 Houd
Houdererrekening
rekeningmee
meedat
datuw
uweigen
eigenrisico
risicoenenuw
uwschade
schadeuitkering
uitkeringafhankelijk
afhankelijkis isvan
vanhet
hetherstelbedrijf
herstelbedrijf! !
Ruitschade
Ruitschademotorrijtuig:
motorrijtuig:
Indienu ubeperkt
beperktcasco
cascoofofvolledig
volledigcasco
cascoverzekerd
verzekerdbent
bentvalt
valtruitschade
ruitschadeonder
onderdededekking.
dekking.
Indien
Maakvoor
voordedezekerheid
zekerheideen
eenfoto
fotovan
vanuw
uwruitschade;
ruitschade;
1)1) Maak
indienu ugebruik
gebruikmaakt
maaktvan
vaneen
eenherstelbedrijf
herstelbedrijfwelke
welkeopopuw
uwlaatste
laatstegroene
groenekaart
kaartstaat,
staat,kunt
kuntu urechtstreeks
rechtstreeksmet
met
2)2) indien
reparateureen
eenafspraak
afspraakmaken;
maken;
dedereparateur
indienuw
uwruit
ruitniet
nietgerepareerd
gerepareerdkan
kanworden
wordenofofalsalsu ugebruik
gebruikmaakt
maaktvan
vaneen
eenniet
nietaangesloten
aangeslotenreparateur
reparateurisiserer
3)3) indien
eeneigen
eigenrisico
risicovan
vantoepassing;
toepassing;
een
indienuw
uwmotorrijtuig
motorrijtuigexclusief
exclusiefBTW
BTWverzekerd
verzekerdisiskrijgt
krijgtu unaast
naasthet
heteventuele
eventueleeigen
eigenrisico
risicoook
ookvoor
voordedeBTW
BTWeen
een
4)4) indien
apartenota;
nota;
aparte
hoeftdedeschade
schadeniet
nietbijbijons
onstetemelden.
melden.
5)5) u uhoeft
Alsu udederuit
ruitniet
nietwenst
wensttetelaten
latenrepareren
reparerendoor
dooreen
eenaangesloten
aangeslotenherstelbedrijf
herstelbedrijfdient
dientdedeschade
schadegemeld
gemeldtete
 Als
wordenvia
viaons
onskantoor
kantoordoor
doormiddel
middelvan
vaneen
eenEuropees
Europeesschadeformulier.
schadeformulier.Neem
Neeminindat
datgeval
gevalaltijd
altijdvooraf
voorafcontact
contact
worden
metons
onsopopininverband
verbandmet
metdededekking
dekkingeneneen
eeneventueel
eventueelverhoogd
verhoogdeigen
eigenrisico
risico(schade@kraas.nl
(schade@kraas.nlofof
met
0413-380881).
881).
0413-380
Inbraakschade:
Inbraakschade:
Altijdeerst
eerstdedepolitie
politieininkennis
kennisstellen
stellen(0900-8844)
(0900-8844)ofofaangifte
aangiftedoen
doenvia
viainternet
internet(www.politie.nl);
(www.politie.nl);
1)1) Altijd
maakzoveel
zoveelmogelijk
mogelijkfoto’s;
foto’s;
2)2) maak
maakeen
eenlijst
lijstvan
vanhetgeen
hetgeenerergestolen
gestolenis isénéneen
eenindicatie
indicatievan
vanhetgeen
hetgeenu uwilt
wiltclaimen;
claimen;
3)3) maak
melddedeinbraak
inbraakook
ookbijbijons
ons(schade@kraas.nl
(schade@kraas.nlofof0413-380
0413-380881),
881),wij
wijbespreken
besprekenmet
metu udedeverdere
verdere
4)4) meld
schadeafhandeling;
schadeafhandeling;
verzamelalvast
alvastzoveel
zoveelmogelijk
mogelijkgegevens
gegevenszoals
zoalskopie
kopieproces
procesverbaal,
verbaal,rekeningen,
rekeningen,foto’s,
foto’s,registratie
registratievan
vandede
5)5) verzamel
meldkamer,verpakkingen,
verpakkingen,garantiebewijzen
garantiebewijzenofofandere
anderebewijzen
bewijzenvan
vanhetgeen
hetgeenerergestolen
gestolenis.is.Vanzelfsprekend
Vanzelfsprekend
meldkamer,
dientu uaan
aantetetonen
tonenwat
waterergestolen
gestolenis,is,wanneer
wanneeru uhet
hetgekocht
gekochtheeft
heeftenenwat
watdede(aanschaf)waarde
(aanschaf)waardewas;
was;
dient
boveneen
eenbepaald
bepaaldschade
schadebedrag
bedragdienen
dienenwij
wijeen
eenschade-expert
schade-expertininteteschakelen;
schakelen;
6)6) boven
wanneererereen
eenschade-expert
schade-expertkomt
komtisisererdoorgaans
doorgaansiemand
iemandvan
vanons
onskantoor
kantooraanwezig.
aanwezig.
7)7) wanneer
Waterschade:
Waterschade:
Losvan
vanuw
uwmelding
meldingopopuw
uwverzekering
verzekeringdient
dienteerst
eerstdedeoorzaak
oorzaakduidelijk
duidelijktetezijn;
zijn;
1)1) Los
maakzoveel
zoveelmogelijk
mogelijkfoto’s;
foto’s;
2)2) maak
gevolgschadewilt
wiltclaimen
claimendienen
dienenwij
wijdedeoorzaak
oorzaakenendedehoogte
hoogtevan
vanuw
uwschade
schadetetevernemen
vernemenmiddels
middelseen
een
3)3) alsalsu udedegevolgschade
goedenenduidelijk
duidelijkgespecificeerde
gespecificeerdeofferte
offertevan
vandedereparatie;
reparatie;
goed
melddedeschade
schadebijbijons
ons(schade@kraas.nl
(schade@kraas.nlofof0413-380
0413-380881)
881)wij
wijbespreken
besprekenmet
metu udedeschadeafhandeling;
schadeafhandeling;
4)4) meld
boveneen
eenbepaald
bepaaldschadebedrag
schadebedragdienen
dienenwij
wijeen
eenschade-expert
schade-expertininteteschakelen;
schakelen;
5)5) boven
wanneererereen
eenschade-expert
schade-expertkomt
komtisisererdoorgaans
doorgaansiemand
iemandvan
vanons
onskantoor
kantooraanwezig.
aanwezig.
6)6) wanneer
Omuw
uwschade
schadezozosnel
snelenenzozogoed
goedmogelijk
mogelijkafaftetekunnen
kunnenwikkelen
wikkelenzijn
zijnbovengenoemde
bovengenoemdepunten
puntennoodzakelijk.
noodzakelijk.
Om
gevalvan
vancalamiteiten
calamiteitenzijn
zijnwij
wij2424uur
uurper
perdag
dagbereikbaar
bereikbaaropopons
onsnoodnummer
noodnummer06-1550
06-15501450
1450
InIngeval
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Ons rechtstreeks
telefoonnummer bij schade: 0413 - 380881
 
Ons rechtstreeks e-mail adres bij schade:
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