
Uw schade snel hersteld in drie stappen

Hebt u schade? Dan wilt u geen getreuzel met experts of wachten op bestekken van herstellers. U wilt dat 
de schade hersteld wordt, liefst zo snel mogelijk. Waarom niet door uzelf? Of door een van onze herstellers? 
Aan u de keuze…

Samen met uw adviseur is P&V@Home, ons expertisebureau, de oplossing voor een snelle schaderegeling. 
Het biedt een antwoord op tal van kleinere schadegevallen: een gebroken ruit, waterschade in uw 
badkamer, een lek in uw veranda door hagelbollen, pannen die van het dak gewaaid zijn door een storm...

HOME Infofiche klant

Bereid uw tele-expertise* voor
• Zorg voor een duidelijke beschrijving van de omvang van de schade.
• Maak een lijst op van alle beschadigde zaken en inhoud.
• Zorg ervoor dat u alle afmetingen bij de hand hebt.

*vaststelling van de schade per telefoon

Contacteer meteen uw adviseur
Hij zorgt voor de schadeaangifte

We bellen u ten laatste de volgende 
werkdag na de schadeaangifte
Ons expertisebureau maakt een afspraak  
met u voor een tele-expertise

De tele-expertise: 
wanneer het voor u past
Met een reeks gerichte vragen 
achterhalen we de omvang van de 
schade. Daarna hebt u de keuze:

Stap 1

Stap 2

Stap 3

U herstelt de schade zelf
Binnen de vijf werkdagen na de tele-expertise, 
ontvangt u de afgesproken schadevergoeding 
voor de geleden schade. U kunt dus meteen 
zelf aan de slag.
U doet beroep op een van onze herstellers
Een hersteller contacteert u ten laatste de 
volgende werkdag om een afspraak te maken. 
Wij betalen de factuur, u betaalt enkel de 
eventuele vrijstelling.

Hoe werkt P&V@Home?

tel +32 (0)2 250 91 11

fax +32 (0)2 250 95 67
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