
 

Dienstenwijzer opstal- en inboedelschade 
 
 

Onderlinge Rijn en Aar behartigt uw belangen in verzekeringen en financiële diensten. In deze dienstenwijzer 
leest u hoe wij te werk gaan in geval van schade. Belangrijk voor een snelle en correcte afwikkeling is dat u de 
schade zo snel mogelijk bij ons meldt.  
 
Schadebehandeling in het kort: 

- wij bespreken uw schademelding met u; 
- zo nodig volgt een afspraak op locatie om de schade te inventariseren; 
- we beoordelen de polisdekking; 
- indien nodig schakelen wij externe deskundigen in; 
- we verzamelen aanvullende informatie; 
- we stellen de schade-uitkering vast; 
- als de schade verhaalbaar is, voeren we regres op aansprakelijke partijen. 

 
Wat is de schade? 

In goed overleg stellen wij samen met u de schade vast. Soms is het nodig om hierbij een externe schade-expert 
te raadplegen. Uiteraard informeren wij u hier dan over. U mag dan zelf ook een schade-expert inschakelen. Als 
twee schade-experts worden ingezet, benoemen deze in overleg vooraf een derde expert, de arbiter. Mochten uw 
en onze expert het niet eens worden over het schadebedrag, stelt de arbiter de omvang van de schade vast 
binnen de grenzen van beide expertises. Deze vaststelling is bindend voor alle partijen. De benoemde experts 
dienen aangesloten te zijn bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE, zie ook 
www.nivre.nl). De kosten van de schadebepaling worden op basis van de verzekeringsdekking vergoed, zelfs bij 
onderverzekering. Als uw expert duurder is dan die van ons, betaalt u het verschil.  
 
Herstel van de schade 

De Onderlinge onderhoudt geen samenwerkingsrelaties met reparateurs of schadeherstellers. U bent vrij in uw 
keuze voor een schadeherstelbedrijf. Meestal willen wij wel, voordat u opdracht geeft voor herstel, de offerte voor 
het schadeherstel ontvangen. Pas na ons akkoord voor het schadeherstel, mag u opdracht geven om het 
schadeherstel te laten uitvoeren. Het is ook mogelijk om de schade zelf te herstellen. U ontvangt van ons een 
vergoeding voor de materialen en de door u gewerkte uren. Uiteraard dient u dit wel vooraf met ons te 
overleggen. De Onderlinge is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden, noch door 
uzelf noch door het schadeherstelbedrijf. 
 
Wat verwachten wij van u? 

Om u goed van dienst te kunnen zijn, is het essentieel dat u tijdig de juiste informatie beschikbaar stelt. Denk aan 
het schadeformulier, offertes, originele nota’s, eventueel het proces-verbaal, getuigenverklaringen, 
taxatierapporten en andere documenten die van belang zijn voor het vaststellen van de schade. 
 
Zodra de gegevens compleet zijn, zullen wij uw schade zo snel mogelijk behandelen. Het verstrekken van 
onjuiste of onvolledige informatie kan ertoe leiden dat de maatschappij op grond van de 
verzekeringsvoorwaarden de schade niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. 
  
Uitkeringen 

In verband met garanties is het belangrijk dat de facturen van leveranciers en herstelbedrijven op uw naam staan. 
Eventuele vergoedingen worden dan ook via ons kantoor aan u uitgekeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nivre.nl/


 
 
Vragen, contact of schademelding 

Bereikbaar    : op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur 
        vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur 

Vestiging Nieuwerbrug : Graaf Albrechtstraat 2-A, 2415 AW  Nieuwerbrug 

Vestiging Ter Aar    : Westkanaalweg 117a, 2461 EK  Ter Aar 

Postadres   : Postbus 1002, 2410 CA  Bodegraven 

Telefoon  Nieuwerbrug  : (0348) 688 316 

Telefoon Ter Aar   : (0172) 605 700 

  

E-mail    : info@ovmrijnenaar.nl 

Internet    : www.onderlingerijnenaar.nl 

KvK – Den Haag   : 29010564 

KiFiD    : aansluitnummer 200.000415 

Buiten kantoortijden   : De heer De Groot (directeur) op 06 – 524 32 918 of; 
   Onderlinge Schadeservice voor woonhuis-  en  inboedelverzekering 
   06 – 215 57 459   
    

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over een schadebehandeling, over onze werkwijze en dienstverlening in het 
algemeen of over gebrekkige informatie, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 
Na ontvangst van uw klacht nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op. Klachten worden behandeld door 
de directie. 
 
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw 
klacht terecht bij het onafhankelijke klachteninstituut Kifid.  
  
Stichting Klachteninstituut (KIFID) 
Postbus 93560 
2509 AN  Den Haag 
tel. : (070) 333 89 99 
fax : (070) 333 89 00 
e-mail : info@klachteninstituut.nl  
Internet : www.klachteninstituut.nl 
 
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden. 

mailto:info@ovmrijnenaar.nl
http://www.onderlingerijnenaar.nl/
mailto:info@klachteninstituut.nl
http://www.klachteninstituut.nl/

