
Q&A aanpassing schadebeleid  

 

Welke aanpassingen voeren wij door? 

 

Met ingang van 1 september 2021 verhogen wij het bedrag voor de afwikkeling van kleine 
schades van € 250,- naar  € 750,-. 

Met ingang van 1 september 2021 is het mogelijk om de schade afwikkeling digitaal te doen. 
Via onze website kunt u dat voortaan snel en eenvoudig afwikkelen 

 
Wat is de werkwijze? 
 
Antwoord:  
Met ingang van 15 juni 2020 betalen wij kleine schades direct uit aan uw relatie.  
Voor deze schades is het niet meer nodig een ingevuld schadeformulier en bonnetjes in te sturen. 
Nadat u de schade op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden heeft beoordeeld, kunt u de 
schades direct via de website afwikkelen. Als u de schade gemeld heeft maken wij binnen 2 
werkdagen het schade bedrag over.   
 
Voor welke schades geldt deze nieuwe regeling? 
 
Antwoord:  
Deze regeling geldt voor de onderstaande particuliere schadeverzekeringen waar Zevenwouden de 
risicodrager van is: 

- Opstalverzekering 
- Inboedelverzekering 
- AVP- met uitzondering van letselschades 
- Doorlopende reisverzekering met uitzondering van medische claims, ongeval schades en 

annulering. 
 
Hoe weet ik wie de risicodrager is? 
Antwoord: 
 
Deze kunt u op de polis terugvinden. 
 
Tot welk bedrag geldt deze nieuwe regeling? 
 
Antwoord:  
Het gaat hierbij om bruto schades met een maximum van € 750,-. Voor de volledigheid dit is het 
schadebedrag voor aftrek van het eigen risico. 
 
Welke vragen moeten worden beantwoord? 
 
Antwoord:  
De gegevens die wij nodig hebben om de schade af te wikkelen zijn de volgende:  

- Polisnummer 
- Schadedatum 
- Schadebedrag 



- Schadeoorzaak 
- Eigen risico 
- Volledig IBAN-nummer van uw relatie 

 
 
 
 
Moet ik zelf beoordelen of er sprake is van dekking? 
 
Antwoord:  
Ja, het is de bedoeling dat u zelf op basis van de van toepassing zijnde voorwaarden de beoordeling 
doet of er wel of niet sprake is van dekking. U dient bij de vaststelling van het schade-uitkering 
rekening te houden met een eventueel eigen risico. 
 
Waar vind ik het van toepassing zijnde eigen risico? 
Antwoord:  

Het eigen risico staat op het polisblad, in een clausule of in de voorwaarden en geldt per schade. Zijn 

er meer of verschillende eigen risico’s van toepassing voor één schade? Dan geldt 1x het hoogste 

eigen risico. 

 
Aan wie keren wij uit? 
 
Antwoord:  
Deze uitkering doen wij direct rechtstreeks aan uw relatie. Na het melden van de schade zullen wij 
het bedrag binnen 2 werkdagen overmaken aan uw relatie 
 
Ontvang ik ook een bevestiging? 
 
Antwoord:  
Ja. Ter bevestiging ontvangt u een bericht dat betaling heeft plaatsgevonden. Deze werkwijze 
hanteren wij ook als u op dit moment TP-incasso heeft. 
 
Moet ik een dossier aanleggen ten behoeve van Noorderlinge verzekeraars? 
 
Antwoord: 
Nee, u hoeft geeft dossier aan te leggen. 
 
Waarom staat er in de bevestiging onder voorbehoud van rechten en weren? 
 

Antwoord:  

In geval van een aansprakelijkheidskwestie beoordelen wij de aansprakelijkheid gezien het relatief 

lage schadebedrag niet. Maar het kan zijn dat wij dat alsnog doen als er een aanvullende claim komt 

volgt die betrekking heeft op de betreffende aansprakelijkheidsschade. In dat geval kunnen wij 

aansprakelijkheid en polisdekking alsnog beoordelen en verder toepassen. 

 
Ben ik verplicht gebruik te maken van deze regeling? 
Antwoord: nee, dan kunt u de schade op de reguliere wijze bij ons indienen (schadeaangifteformulier 
en bonnetjes). 


