


Welkom bij SHED 
 

SHED Expertise is een veelzijdig en 

onafhankelijk expertisebureau. 

Wij verzorgen expertise bij schade 

veroorzaakt aan inboedels, inven-

taris, goederen en gebouwen.  

 

Wij verzorgen voor bouw- en  

installatiebedrijven de schade-

vaststelling en begeleiding bij 

bouwkundige aansprakelijkheid, 

constructie alle risk (CAR) en  

montage schades. Tevens beoor-

delen wij de aansprakelijkheid. 

 

Via het schadeloket kan eenvoudig 

de schade worden gemeld. 

 

Heeft u een vraag of mogen wij u 

nader informeren, neem dan vrij-

blijvend contact met ons op.  



aansprakelijkheid 

Wordt u als ondernemer aansprakelijk gesteld voor een schade die u zou hebben veroorzaakt? 

Dan regelen wij het gehele traject. 

Wij nemen contact op met de tegenpartij en beoordelen de aansprakelijkheid. Kan de tegenpartij 

u succesvol aansprakelijk stellen, dan stellen wij de schade vast. 

Blijft het schadebedrag onder het eigen risico van uw verzekeringspolis, dan ontvangt u van ons 

een expertiserapport en akkoordverklaring, waarna u de schade betaalbaar kunt stellen. Komt het 

schadebedrag boven het eigen risico, dan regelen wij de schade met uw verzekeraar. 

Is de aansprakelijkstelling onterecht, dan verzorgen wij de afwijzing richting de tegenpartij en  

indien van toepassing richting diens rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat. 

   

Meldt de schade  

aan SHED Expertise. 

Wij beoordelen de  

aansprakelijkheid. 
Stellen het schadebedrag vast, 

of... 

Wijzen indien van toepas-

sing de aansprakelijkheid af. 

1 2 3 4 



constructie all risk schade 

Is er schade ontstaan aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever of heeft u te  

maken met een diefstal? Dan regelen wij de schade-afwikkeling met uw CAR-verzekeraar en de  

ingeschakelde expert. 

U meldt de schade bij SHED Expertise en wij stellen de schadeclaim op. Wij declareren de schade, 

uw eigen manuren en de algemene kosten. Bij diefstal beoordelen wij tevens de afschrijving van 

uw gereedschap. 

Wil een onderaannemer of constructeur claimen onder uw verzekeringspolis, dan beoordelen wij 

de toegang tot de polis en begeleiden wij de schademelding. 

   

Meldt de schade  

aan SHED Expertise. 

Doe bij diefstal altijd politie 

aangifte. 
Wij stellen de schadeclaim op. Wij zorgen voor de gehele 

afwikkeling met uw  

verzekeraar. 

1 2 3 4 



vooropname 

Start u binnenkort met een rioolreconstructie, ontgraving, bronbemaling, sloop of andere  

risicovolle werkzaamheden, dan verzorgen wij van de bouwlocatie en eventueel omliggende  

panden een vooropname. 

In een duidelijk rapport voorzien van een geluidsopname gemaakt tijdens de inspectie en ruim 

voldoende foto’s worden bestaande gebreken aan de panden vastgelegd. Bij schade is achteraf 

duidelijk vast te stellen of de schade reeds aanwezig was of dat deze is veroorzaakt door uw 

werkzaamheden.  

Komt er een schademelding, dan verzorgen wij de deformatie-opname en regelen wij nadien de 

gehele afwikkeling met de tegenpartij. 

   

Plan uw risicovolle 

werkzaamheden. 

Geef op welke werkzaam-

heden u uit gaat voeren.  
De vooropname wordt   

ingepland en uitgevoerd. 

Alle opnames worden 

gedeponeerd bij de  

notaris. 

1 2 3 4 



service meldingen 

Na de oplevering van een werk ontvangt u binnen de garantieperiode regelmatig service-

meldingen. Meldingen die u op de juiste wijze wilt registreren, aansturen en afwikkelen. 

SHED Expertise kan voor u de gehele -administratieve- behandeling van deze servicemeldingen 

verzorgen. Wij sturen uw servicemonteur aan, regelen door middel van expertise de gevolg-

schade met de gedupeerde en plegen regres indien van toepassing. 

Wilt u liever zelf de melding coördineren, dan beoordelen wij na het bezoek van uw service-

monteur de regresmogelijkheden en stemmen de gevolgschade met gedupeerden af. 

   

Meldingen komen binnen 

bij het schadeloket. 

De servicemonteur wordt 

aangestuurd. 
Gevolgschade wordt met 

gedupeerde afgewikkeld. 

Regresmogelijkheden? 

Schade wordt verhaald. 

1 2 3 4 



Uw garantie en onze service: 

 

Wij zijn: 

• Register Experts en ingeschreven 

bij het NIVRE. 

• 100% onafhankelijk. 

• Deskundig en creatief. 

• In 2000 opgericht en beschikken 

over een ruime ervaring. 

• Discreet en integer naar alle  

betrokken partijen. 

• Volledig transparant in dossier, 

communicatie en verslaglegging.  

• Snel. 

• 24/7 bij spoed bereikbaar. 

 

 

Referenties: 

SHED Expertise heeft in de afge-

lopen 20 jaar duizenden schades 

afgehandeld en veel bouwonder-

nemers geholpen.  

Wij beschikken over veel tevreden  

relaties en brengen u graag met 

hen in contact, zodat u uit hun 

eigen mond de ervaringen en  

toegevoegde waarde bij een  

schade-afwikkeling kunt horen. 

Neem vrijblijvend contact met ons 

op voor meer informatie.  

 

Wij zijn u graag van dienst. 

 

 

Mijn SHED: 

Via mijn SHED kunnen u en uw 

medewerkers de afwikkeling van 

iedere schadegebeurtenis volgen. 

Service-abonnement: 

SHED Expertise kan u een service-

abonnement aanbieden volledig 

afgestemd op uw onderneming. 

Informeer vrijblijvend naar de  

mogelijkheden. 

 



SHED Expertise / Schadehulp Expertisediensten BV 

Postbus 88  

7020 AB  Zelhem                

Tel  : 088 - 20 33 620       Spoed : 088—20 33 666 

Mail:  info@expertisediensten.nl    Rubensstraat 6 

Web: www.expertisediensten.nl     7021 GD Zelhem 
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SHED Expertise is een veelzijdig en 

onafhankelijk expertisebureau. 

Wij verzorgen expertise bij schade 

veroorzaakt aan inboedels, inven-

taris, goederen en gebouwen.  

 

Wij verzorgen voor bouw- en  

installatiebedrijven de schade-

vaststelling en begeleiding bij 

bouwkundige aansprakelijkheid, 

constructie alle risk (CAR) en  

montage schades. Tevens beoor-

delen wij de aansprakelijkheid. 

 

Via het schadeloket kan eenvoudig 

de schade worden gemeld. 

 

Heeft u een vraag of mogen wij u 

nader informeren, neem dan vrij-

blijvend contact met ons op.  



   

Meldt de schade  

aan SHED Expertise 

Wij beoordelen de  

aansprakelijkheid. 
Stellen het schadebedrag vast, 

of... 

Wijzen indien van toepas-

sing de aansprakelijkheid af. 

aansprakelijkheid 

1 2 3 4 

Wordt u als ondernemer aansprakelijk gesteld voor een schade die u zou hebben veroorzaakt? 

Dan regelen wij het gehele traject. 

Wij nemen contact op met de tegenpartij en beoordelen de aansprakelijkheid. Kan de tegenpartij 

u succesvol aansprakelijk stellen, dan stellen wij de schade vast. 

Blijft het schadebedrag onder het eigen risico van uw verzekeringspolis, dan ontvangt u het  

expertiserapport en de akkoordverklaring, waarna u de schade betaalbaar kunt stellen. Ligt het 

schadebedrag boven het eigen risico, dan regelen wij de schade met uw verzekeraar. 

Is de aansprakelijkstelling onterecht, dan verzorgen wij de afwijzing richting de tegenpartij en  

indien van toepassing richting diens rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat. 



   

Meldt de schade  

aan SHED  

Doe bij diefstal altijd politie 

aangifte. 
Wij stellen de schadeclaim op. Wij zorgen voor de gehele 

afwikkeling met uw  

verzekeraar. 

montage schade 

1 2 3 4 

Is er schade ontstaan aan het werk, aan de eigendommen van de opdrachtgever of heeft u te  

maken met een diefstal? Dan regelen wij de schade-afwikkeling met uw montageverzekeraar en 

de ingeschakelde expert. 

U meldt de schade bij SHED Expertise en wij stellen de schadeclaim op. Wij declareren de schade, 

uw eigen manuren en de algemene kosten. Bij diefstal beoordelen wij tevens de afschrijving van 

uw gereedschap. 

Wil een onderaannemer of constructeur claimen onder uw verzekeringspolis, dan beoordelen wij 

de toegang tot de polis en begeleiden wij de schademelding. 



   

Plan uw risicovolle 

werkzaamheden. 

Geef op welke werkzaam-

heden u uit gaat voeren.  
De vooropname wordt   

ingepland en uitgevoerd. 

Alle opnames worden 

gedeponeerd bij de  

notaris. 

vooropname 

1 2 3 4 

Start u binnenkort met een rioolreconstructie, ontgraving, bronbemaling, sloop of andere  
risicovolle werkzaamheden, dan verzorgen wij van de bouwlocatie en eventueel omliggende  
panden een vooropname. 

In een duidelijk rapport voorzien van een geluidsopname gemaakt tijdens de inspectie en ruim 

voldoende foto’s worden bestaande gebreken aan de panden vastgelegd. Bij schade is achteraf 

duidelijk vast te stellen of de schade reeds aanwezig was of dat deze is veroorzaakt door uw 

werkzaamheden.  

Komt er een schademelding, dan verzorgen wij de deformatie-opname en regelen wij nadien de 

gehele afwikkeling met de tegenpartij. 



   

Meldingen komen binnen 

bij het schadeloket. 

De servicemonteur wordt 

aangestuurd. 
Gevolgschade wordt met 

gedupeerde afgewikkeld. 

Regresmogelijkheden? 

Schade wordt verhaald. 

service meldingen 

1 2 3 4 

Na de oplevering van een werk ontvangt u binnen de garantieperiode regelmatig service-

meldingen. Meldingen die u op de juiste wijze wilt registreren, aansturen en afwikkelen. 

SHED Expertise kan voor u de gehele -administratieve- behandeling van deze servicemeldingen 

verzorgen. Wij sturen uw servicemonteur aan, regelen door middel van expertise de gevolg-

schade met de gedupeerde en plegen regres indien van toepassing. 

Wilt u liever zelf de melding coördineren, dan beoordelen wij na het bezoek van uw service-

monteur de regresmogelijkheden en stemmen de gevolgschade met gedupeerden af. 



Uw garantie en onze service: 

 

Wij zijn: 

• Register Experts en ingeschreven 

bij het NIVRE. 

• 100% onafhankelijk. 

• Deskundig en creatief. 

• In 2000 opgericht en beschikken 

over een ruime ervaring. 

• Discreet en integer naar alle  

betrokken partijen. 

• Volledig transparant in dossier, 

communicatie en verslaglegging.  

• Snel. 

• 24/7 bij spoed bereikbaar. 

 

 

Referenties: 

SHED Expertise heeft in de afge-

lopen 20 jaar duizenden schades 

afgehandeld en veel bouwonder-

nemers geholpen.  

Wij beschikken over veel  tevreden 

relaties en brengen u graag met 

hen in contact, zodat u uit hun 

eigen mond de ervaringen en  

toegevoegde waarde bij een  

schade-afwikkeling kunt horen. 

Neem vrijblijvend contact met ons 

op voor meer informatie.  

 

Wij zijn u graag van dienst. 

 

 

Mijn SHED: 

Via mijn SHED kunnen u en uw 

medewerkers de afwikkeling van 

iedere schadegebeurtenis volgen. 

Service-abonnement: 

SHED Expertise kan u een service-

abonnement aanbieden volledig 

afgestemd op uw onderneming. 

Informeer vrijblijvend naar de  

mogelijkheden. 
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