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Je hebt schade. Wat nu? 
Wat vervelend dat je schade hebt. Met een schadeverzekering bij Independer Services B.V. ben je verzekerd 

van een snelle en deskundige schadebehandeling. In deze folder vind je meer informatie over de 

schadebehandeling. Heb je na het lezen vragen? Stel ze aan je verzekeringsadviseur of aan de schade-expert. 

 

 

Schade-experts zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut Van  

Register Expert (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid van schade- 

experts. Meer informatie staat op www.nivre.nl. De experts die wij  

inschakelen houden zich aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties.  

Deze kan je lezen op www.verzekeraars.nl. 

 

 

 

 

http://www.nivre.nl/
http://www.verzekeraars.nl/
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Zelf ook een schade-expert kiezen? 

Wil je naast onze schade-expert ook gebruikmaken van een eigen schade- 

expert? Dan kan je zelf ook een schade-expert inschakelen. Zo iemand heet een  

‘contra-expert’. Je eigen expert benoemt met onze schade-expert vooraf een 

derde schade-expert. Deze derde schade-expert bepaalt wat de schade is, als 

jouw en onze schade-expert het niet eens kunnen worden over de hoogte van 

het schadebedrag. De redelijke kosten van alle experts betalen wij, behalve 

kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben. Wij doen geen beroep 

op de beperking die nog in de oudere polisvoorwaarden voorkomt, namelijk dat 

de vergoeding van de kosten van jouw expert beperkt is tot maximaal het 

bedrag dat wij aan onze expert hebben betaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat 

de contra-expert kosten maakt voor belangenbehartiging. Die kosten betalen 

wij niet behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Om onverwachte kosten 

achteraf te voorkomen, is het raadzaam om van tevoren te bepalen wat de 

contra-expert precies voor je gaat doen. Je verzekeringsadviseur kan je hierbij 

helpen. Heb je vragen over het inschakelen van een contra-expert? Stel ze aan 

je verzekeringsadviseur. 

De rol van de onderzoekers 

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelen wij soms een 

onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan je vragen stellen over feiten en 

omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten van dit onderzoek. De 

onderzoekers moeten zich houden aan de geldende gedragscodes en 

protocollen. Je kan de gedragsregels en protocollen lezen op 

www.verzekeraars.nl. 

Wil je zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? 

Dan kan je daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. 

Je verzekeringsadviseur kan je hierover informeren. Deze kosten zijn in dat 

geval wel voor eigen rekening. 

 

http://www.verzekeraars.nl/
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Wat mag je van ons verwachten? 

Als je schade hebt, mag je van ons het volgende verwachten:  

-     we regelen de schadebehandeling snel en deskundig; 

- als de schade hersteld kan worden, kunnen we voor jou een herstelbedrijf  

inschakelen; 

- we houden ons aan de afspraken die we met jou hebben gemaakt in de 

polisvoorwaarden; 

- wij houden ons aan de Gedragscode Verzekeraars. Het Verbond 

van Verzekeraars heeft de kernwaarden en gedragsregels van financiële instel- 

lingen in deze gedragscode beschreven. Je kan de gedragscode lezen op 

www.verzekeraars.nl  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.verzekeraars.nl/
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      www.independerservices.nl. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

www.independerservices.nl


 

Leidraad klantbelang centraal   
Norm 6.3.3 Calamiteit      

Heb je een klacht? 

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Of ben je het niet eens met onze 

beslissing over je verzoek om schadevergoeding? Bespreek je klacht dan met 

Independer. Zij overleggen met ons over een passende oplossing. 

 

Ben je vervolgens niet tevreden met de behandeling van je klacht door ons? Dan kan 

je naar het Klachteninstituut voor de financiële dienstverlening (KiFiD), zie kifid.nl. 

Het KIFID behandelt alleen klachten van consumenten die niet handelen in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Lees ook de polisvoorwaarden 

Deze folder is een korte samenvatting van de polisvoorwaarden. Wil je precies 

weten waarvoor je bent verzekerd? Lees dan de polisvoorwaarden en de 

clausules op je polisblad. Je verzekeringsadviseur of onze schade-expert kan je 

hierop een toelichting geven. Je vindt onze polisvoorwaarden op 

www.independerservices.nl. 

 

http://kifid.nl/
www.independerservices.nl

