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Uw garantie en onze service: 

 

Register Expert (Nivre) 

SHED Expertise werkt uitsluitend met Register Experts (re). Onze experts zijn allemaal uitstekend  
geschoold en ingeschreven in het register van het NIVRE. Het NIVRE geeft een groot aantal zeker-
heden met betrekking tot de professionaliteit en kwaliteit van de expert, die u helpt bij de voor-
opname of afwikkeling van een schade. 

Het NIVRE is een stichting en heeft als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid 
en overige kwaliteit van de experts op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en ver-
wante deskundigheden. Het NIVRE bewaakt de kwaliteit van de ingeschreven experts. Dit gebeurt 
door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de  
Permanente Educatie. Onze titel Register Expert is voor u een extra kwaliteitswaarborg. 

 
 

 

 

 

 

SHED Expertise is de nieuwe naam van Schadehulp Expertisediensten BV. 



Start u binnenkort met heiwerkzaamheden, rioolreconstructie, ontgravingen, bronbemaling of andere 
risicovolle werkzaamheden, dan is het raadzaam van omliggende panden een vooropname te laten 
maken. 
 
SHED Expertise legt in een duidelijke rapportage de bestaande gebreken aan de panden vast. Bij  
schade is dan achteraf door middel van een deformatieopname vast te stellen of de schade door uw 
werkzaamheden is ontstaan. 

Met een vooropname voorkomt u veel  
problemen achteraf ... 

Is er onverhoopt schade ontstaan of bent u aansprakelijk gesteld? Dan verzorgen wij een deformatieopname.  
 
Wij maken een afspraak met gedupeerde en brengen de geclaimde schade in kaart. Op basis van de eventuele 
verschillen tussen de vooropname en de foto’s en aantekeningen van de beschadiging tijdens de deformatie-
opname stellen wij vast of de schade voor aanvang van uw werkzaamheden bestond, is verergerd of dat er 
sprake is van een nieuwe schade. 
 
Indien u dat wenst stellen wij de reparatiekosten vast en komen met gedupeerde op basis van een akkoord-
verklaring het schadebedrag overeen. 
 
Schadevaststelling aan roerende en onroerende zaken is voor de experts van SHED Expertise een dagelijkse 
bezigheid. De beoordeling van de aansprakelijkheid behoort daarbij. 
 
 

Expertise, deformatie-opname  
en schadebegeleiding 
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1) Geef het adres door van de plek waar u de werkzaamheden gaat uitvoeren; 

2) Geef aan welke werkzaamheden u gaat uitvoeren. Bij heiwerkzaamheden horen we graag  
of licht, normaal of zwaar heiwerk wordt verwacht; 

3) U ontvangt een vrijblijvende offerte waarin gespecificeerd de prijs van de opname staat  
vermeld; 

4) Na uw akkoord wordt de vooropname ingepland en worden bewoners van de op te nemen 
panden schriftelijk geïnformeerd; 

5) Direct na de opname wordt de rapportage ter garantiestelling gedeponeerd bij de notaris.  

Offerte aanvraag vooropname: 

Vragen?  bel 088 - 20 33 620 

Offerte? info@expertisediensten.nl 

 

 

 

 

 

Plan uw risicovolle 
werkzaamheden. 

Geef op welke werkzaam-
heden u uit gaat voeren.  

Na akkoord worden bewoners 
aangeschreven en de opname 

ingepland. 

De vooropname wordt 
uitgevoerd. 

Alle opnames worden 
gedeponeerd bij de  

notaris 
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Geef de plek door waar de 
werkzaamheden  

plaatsvinden. 
U ontvangt een  

vrijblijvende offerte. 


