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Wat mag u van ons verwachten?  

Nadat er zich een schade heeft voorgedaan adviseren wij u over 

het overkomen van de eerste problemen.   

  

• Denkt u bijvoorbeeld aan maatregelen die u kunt treffen om 

de schade te beperken. Uiteraard betrekken we hierin ook de 

dekking van uw verzekering waar dit van toepassing is.  

• Namens u informeren wij terstond de verzekeraars die 

betrokken zijn bij de schade.  

• Gedurende de schadeafwikkeling verzorgen wij de contacten 

tussen u en de verzekeringsmaatschappij waar het risico is 

verzekerd.  

• Wij beperken waar mogelijk de administratieve last voor u.  

• Wij korten de afwikkelingstijd van schades in door vergaande 

schaderegelingsbevoegdheden op ons te nemen.  

• Wij toetsen het standpunt van de verzekeraars over de 

afwikkeling van de schades die u claimt. Indien het genomen 

standpunt niet juist is, behartigen wij uw belangen in de 

discussie met de betrokken verzekeraar. Deze dienstverlening 

strekt totdat er sprake is van een juridische beslechting van 

een geschil.  

• In de hele begeleiding is het ons doel dat u de 

schadevergoeding ontvangt waar u volgens de 

polisvoorwaarden recht op heeft, zodat u de dekking van uw 

verzekering(en) optimaal kunt benutten.  
   

Hoe helpen wij u?  

Onze medewerkers zijn opgeleid met de meest actuele kennis van 

verzekeringen. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid 

netwerk van deskundigen en professionals. Al die kennis zetten wij 

in om uw schade zo optimaal mogelijk te regelen.  

  

Dit betekent dat u van ons mag verwachten dat wij u informeren 

welke specifieke documentatie of informatie nodig is om uw 

verzekeraar te bewegen uw schade te vergoeden. De beoordeling 

van de dekking is voor de verzekeraar een formele check om te 

bezien of er is voldaan aan alle criteria voor vergoeding die in de 

polisvoorwaarden zijn opgenomen. Hoe beter dus de 

onderbouwing, hoe beter de afwikkeling van uw claim.  

Op deze manier krijgt u de meest optimale schaderegeling.  

  

Wat verlangen wij van u?  

Verzekeringen zijn er in veel verschillende vormen. Bij schade 

komt het echter elke keer terug op dezelfde uitgangspunten:  

  

• Oorzaak: Het is aan de verzekeringnemer om aan te tonen 

dat de schade die geleden wordt is veroorzaakt door één van 

de evenementen waarvoor de verzekering dekking biedt.  

• Omvang: Het is aan de verzekeringnemer om aan te tonen 

wat de omvang van de geleden schade is.  

 

Praktisch komt dit neer op een goede onderbouwing van uw 

claim. Dit doet u door uw schadeaangifteformulier volledig in te 

vullen en daarnaast bijvoorbeeld een proces verbaal, een 

aankoopnota of een getuigenverklaring te overleggen. Hoe beter 

de onderbouwing, hoe beter de afwikkeling van uw claim. 

Bovendien geldt: hoe sneller alle informatie beschikbaar is, hoe 

sneller uw schade geregeld is.   

  

Inschakelen van een expert  

Soms schakelt een verzekeraar een expert in, maar vaak ook niet. 

Dit hangt samen met de omvang en de complexiteit van uw 

schade. Om die reden vragen wij u soms het hemd van uw lijf 

over de schade die u meldt. Om snel duidelijkheid te creëren hoe 

uw schade geregeld moet worden.  

  

Als een expert wordt ingeschakeld kan en mag hij geen uitspraken 

doen over de dekking, hij verzamelt slechts informatie voor de 

verzekeraar. Ook hier geldt: hoe sneller alle informatie 

beschikbaar is, hoe sneller de expert kan rapporteren, des te 

sneller kan de verzekeraar een standpunt innemen over de 

afwikkeling van uw schade.  

  

Soms kan het praktisch zijn ook een eigen expert in te schakelen. 

Als dit het geval is, zullen wij dit met u bespreken.   

  

  

 

Op een schade zit u niet te wachten, ook al bent u nog 

zo goed verzekerd. Toch kan het u overkomen. In het 

geval van schade is het prettig om te weten hoe de 

verzekeraar uw zaak behandelt en wat u van ons kunt 

verwachten. Daarnaast is het handig om te weten hoe 

u zelf kunt bijdragen om de afhandeling snel en soepel 

te laten verlopen en om alles uit uw verzekering te 

halen wat erin zit. 
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•Constatering van de schade en melding door de verzekeringnemer 

•Tijdens kantooruren: Solarif Support 026-7115050

•Bij calamiteiten 24/7: Solarif Insurance 06-15663473, Nudar Esshak

2

•Verplichting van de verzekeringnemer tot de beperking van de schade. 

•Ondersteuning door deskundige namens Solarif (noodmaatregelen, schadebeperkende maatregelen) 

3

• Intake door Solarif

•Eerste beoordeling: Kan er voor de schade mogelijk aanspraak gemaakt worden op een verzekering? 

• Informeren van verzekeraar(s) en eventueel inschakelen (contra-)expert door Solarif, communicatie met en 
informeren van betrokken partijen 
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•Vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, in te vullen op het schade-aangifteformulier, 
verplichting van de verzekeringnemer

•Ondersteuning van verzekeraar(s) door expert, ondersteuning van verzekeringnemer door contra-expert

5

•Onderbouwing van de claim bij verzekeraar(s) door Solarif op basis van de aangeleverde informatie, 
rekening houdend met de polisvoorwaarden

6
•Beoordeling door verzekeraar(s) van dekking en schadevaststelling op basis van polisvoorwaarden

7

•a) Akkoord uitkering door verzekeraar: uitvoering betaalbaarstelling door Solarif

•b) Afwijzing door verzekeraar: toetsing standpunt verzekeraar(s) door Solarif, indien mogelijk gevolgd 
door weerlegging standpunt verzekeraar

8

•Geschillenregeling 

•Begeleiding naar Klachteninstituut of overdracht aan de eigen jurist van verzekeringsnemer 
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Schade en fraude  
  

Bij verzekeraars wordt veel aandacht besteed aan het 

voorkomen en bestrijden van fraude. Terecht, want fraude 

kost veel geld. Uw geld. Want de verzekeringspremies die u 

betaalt zijn voornamelijk gebaseerd op de jaarlijkse 

schadelast van de verzekeraars. Is deze schadelast te hoog 

dan vertaalt zich dat in de premie die u betaalt.  

  

Als uw adviseur zien wij het ook als een onderdeel van ons 

advies om te wijzen op de mogelijke consequenties van 

fraude. Een fraudeconstatering heeft namelijk diverse 

gevolgen. Van het vervallen van het recht op een schade-

uitkering, tot het onverzekerbaar worden van bepaalde 

risico’s, of zelfs tot strafrechtelijke vervolging. En dat kan het 

“verdienen” van een paar euro’s toch nooit waard zijn.  

  

Houdt u er dan ook rekening mee dat de informatie die u 

verstrekt aan verzekeraars altijd volledig en juist is. 

Bijvoorbeeld met betrekking tot het ontstaan van de schade, 

de omvang van uw claim, of de nota’s die u overlegt.  

  

Verzekeraars registreren schades en constateringen van 

fraude in een centraal databestand dat toegankelijk is voor 

alle verzekeraars. De gevolgen van een gefingeerde, 

verdraaide, of zelfs een iets aangedikte schadeclaim kunnen 

daardoor verder strekken dan u verwacht.  

  

Door het verstrekken van de juiste informatie zorgt u ervoor 

dat u uw echte risico’s (de risico’s die u zelf niet kunt dragen) 

verzekerbaar houdt.   


