


Welkom bij SHED 

Schadehulp Expertisediensten BV -

SHED Expertise is een veelzijdig en 

onafhankelijk expertisebureau. 

Wij verzorgen contra-expertise  

bij waterschade, brandschade, 

inbraakschade, stormschade en 

schade aan inboedel, inventaris  

of gebouw door een andere  

gebeurtenis. 

 

In deze folder informeren wij u 

over het verloop en de voortgang 

van een waterschade.  

 

Heeft u een vraag of wilt u een 

schade melden, neem dan vrij-

blijvend contact met ons op.  

Wij zijn u graag van dienst. 



 

 

 

 

 

U ontdekt een water-

schade aan uw pand. 

Bij een flinke waterschade 

kunt u eventueel de 

brandweer inschakelen 

voor het leegpompen van 

de ruimte. 

Indien noodzakelijk komt 

de expert van Stichting 

Salvage en helpt met de 

eerste beredding van uw 

kostbare spullen. 

Probeer de oorzaak van 

de lekkage op te sporen 

en neem noodmaat-

regelen om meer schade 

te voorkomen. 

Als het vermoedelijke 

schadebedrag hoger is dan 

€ 2.500,00, kunt u SHED 

Expertise direct al 

inschakelen.  

Is de oorzaak nog niet  

gevonden, schakel dan 

een lekdetectiebedrijf in. 

Meldt de schade bij uw 

verzekeraar of  

tussenpersoon. 

direct na de schade 
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Laat nooit hak en breek-

werk uitvoeren voordat 

toestemming is verkregen 

van de verzekeraar! 

Bij een hoog schadebedrag 

of onduidelijkheid over de 

oorzaak schakelt uw  

verzekeraar een expert in. 

De expert zal de oorzaak 

onderzoeken en het schade-

bedrag vaststellen. 

Wordt de schade afgewezen, 

of kunt u het niet eens  

worden over de hoogte van 

het schadebedrag, schakel 

dan SHED Expertise in. 

Op basis van de verzekerde 

bedragen en clausules  

onderzoeken wij de  

maximale dekking  

van de polis. 

Wij herbeoordelen de  

oorzaak van de lekkage en 

toetsen de polisdekking. 

 

Bij polisdekking regelen 

wij het eerste financieel 

voorschot.  

eerste dagen na de schade 
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 maatschappij 



 

 

 

 

 

Tijdelijke reparaties kun-

nen worden uitgevoerd. 

Heeft u een andere contra 

ingeschakeld en wil de afwik-

keling niet vlotten? Dan kunt 

u alsnog SHED inschakelen. 

Voor het herstel van de 

schade stemmen wij de 

mogelijkheden en wensen 

met u af. 

De bouwkundige offertes 

worden aangevraagd en  

beoordeeld. 

Het contra-expertiserapport 

wordt door SHED opgemaakt 

en bij de maatschappij-expert  

aangeboden. 

Na overeenstemming 

wordt de akte van taxatie 

opgemaakt en is de schade 

vastgesteld en afgerond. 

 

De schadebedragen worden 

afgestemd en de belangen 

van verzekerde verdedigd. 

een week na de schade 
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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 gedupeerden 

geholpen.  

Wij beschikken over veel zeer  

tevreden relaties en brengen u 

graag met hen in contact zodat u 

uit hun eigen mond de ervaringen 

en toegevoegde waarde bij de af-

wikkeling van hun schade kunt 

horen. 

Neem vrijblijvend contact met ons 

op voor meer informatie. Wij zijn u 

graag van dienst. 

 

 

Expertisekosten: 

De kosten van contra-expertise 

worden door uw verzekeraar  

betaald. Echter in de meeste polis-

sen is een maximering ingebouwd. 

In tegensteling tot veel andere 

contra-expertisebureaus garan-

deert SHED Expertise dat bij  

particulieren geen kosten in  

rekening worden gebracht, als 

blijkt dat op basis van de polisvoor-

waarden niet alle expertisekosten 

door de verzekeraar aan ons wor-

den betaald. Bij bedrijfsmatige 

risico’s stemmen wij vooraf ons 

tarief en eventueel maximaal door-

belaste kosten met u af.  





SHED Expertise / Schadehulp Expertisediensten BV 

Postbus 88  

7020 AB  Zelhem                

Tel  : 088 - 20 33 610       Spoed : 088 - 20 33 666 

Mail:  info@expertisediensten.nl    Rubensstraat 6 

Web: www.expertisediensten.nl     7021 GD Zelhem 


