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Gratis verhaalschadeservice 
Schadehulp verhaalt voor u de materiële en letselschade op de tegenpartij. Door een unieke samenwerking 
met ruim 160 autoschadeherstellers door heel Nederland kunnen wij deze service geheel gratis aanbieden. 
Assurantietussenpersonen en verzekerden kunnen dus kosteloos gebruik maken van de verhaalschade-
service van Schadehulp. 
 

Bescherming persoonsgegevens & portefeuille-
rechten 
Schadehulp gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke 
gegevens. Wij garanderen u dat deze slechts worden 
gebruikt voor het verhalen van uw schade. 

Schadehulp is een schaderegelingsbureau en bemid-
delt niet in verzekeringen.  
 
Wij erkennen het portefeuillerecht van uw assurantie-
tussenpersonen en garanderen u en uw tussenpersoon 
dat uw gegevens niet voor commerciële doeleinden 
worden gebruikt of aan derden worden afgegeven of 
verkocht. 

 

beoordelen 

Heeft u een schade geleden, stuur dan het zo volledig mogelijk ingevulde schadeformulier (voor & achterkant) 
via onze website www.verhaalschade.nl aan Schadehulp. Na ontvangst beoordelen wij de verhaalbaarheid van 
de schade en ontvangt u van ons per omgaande bericht.  

 

verhalen 

Behandelkosten zonder reparatie 
Indien u besluit geen gebruik te maken van de bij Schadehulp aangesloten autoschadeherstellers of wilt u 
dat een andere hersteller uw autoschade gaat repareren, dan zijn er aan onze verhaalschadeservice kosten 
verbonden. Voor een in behandeling genomen verhaalschade in Nederland berekenen wij € 55,00 inclusief 
BTW. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                               *                                                                                                                                            
                                                                                                       *                                                                                                                                     
                                                                                     *                      *     *    *                                                                                                                                     
                                                                                           *                                                                                                                                                 
                                                                                                              *                                                                                                                              
                                                              *                     *                                                                                                                                                         
                                                                                                           *             *                                                                                                                    
                                                        *                                      *                     *                                                                                                                         
                                                                 *                                           *                                                                                                                                
                                                      *                                                                                                                                                                                      
                                                                                                   *                                                                                                                                         
                                                        *   *                *                        *                                                                                                                                       
                                                    *                 *                                         *                                                                                                                              
                                                            *              *                                                                                                                                                                                 
                                           *        *  *                                        *                 *     *                                                                                                                      
                                                                           *                                 *                                                                                                                               
                                         *                       *                   *                                                                                                                                                         
                                    *                *                                    *     *    *                                                                                                                                           
                                    *    *                *              *                     *                                                                                                                                                 
                                        *                                                                                                                                                                                                    
                                            *               *                    *                                                                                                                                                             
                          *                                                  *                                 
                                           *            *        * 
                                                                                          *                                                                                                                                                           
                                      *                                    *                      *                                                                                                                                            
                                                                                *                                                                                                                                                            
                                                                                        *       *                                                                                                                                            
                                                                                              *                                                                                                                                              

                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
       *     *                                                                                                                  
      *                                                                                                                         

                                                                                            *                                                                                                                                                

ruim 160 schadeherstellers 
door heel Nederland  

 

schade 
 

schadeformulier 



Letselschade verhalen 
Schadehulp helpt u naast het verhalen van uw materiële- tevens bij het verhalen van de letselschade op 
de veroorzaker. Het maakt daarbij niet uit of dit het letsel van de bestuurder of inzittende betreft.  

Schadehulp start na de melding direct met het verhalen van de materiële schade. De regeling van uw  
letselschade verzorgen wij in samenwerking met de bij onze onderneming aangesloten letselschade-
specialisten.  

 

 

 

 

 

 

 
U kunt de gehele afwikkeling van uw materiële en letselschade volgen via onze beveiligde website.  

Al onze letselschadespecialisten hebben zich geconformeerd aan de gedragscode van Schadehulp. U bent 
daarom altijd gewaarborgd van een letselschadedeskundige ingeschreven in het NIVRE register.  
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Postbus 88                      Handelsweg 4 
7020 AB  Zelhem             7021 BZ Zelhem 
 
Tel  : 0314 – 620 480 
 
Mail:  verhaalschade@schadehulp.nl 
Web: www.verhaalschade.nl  


