Schade verzekerd én hersteld!
Een nieuwe service van London

Schade herstellen zonder rompslomp, HerstelDirect

Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Schade is altijd vervelend. Want hoe goed u ook bij ons bent
verzekerd, het brengt altijd onrust en regelwerk met zich mee.
U moet voor herstel op zoek naar de juiste vakmensen, afspraken
moeten worden gemaakt en facturen dienen te worden overlegd.
Daarom komt London Verzekeringen nu met HerstelDirect. Deze
gratis service neemt u alle rompslomp rond schade uit handen.
HerstelDirect, hoe werkt het?
Indien u kiest voor HerstelDirect, hoeft u bij schade alleen uw assurantie-adviseur
te informeren. Buiten kantoortijden kunt u terecht bij de noodhulpservice van
London Verzekeringen via (020) 592 91 95. Meteen wordt een deskundig herstelbedrijf
ingeschakeld, dat u binnen 24 uur telefonisch zal benaderen. Binnen 3 werkdagen worden
de herstelwerkzaamheden dan uitgevoerd. Voor vloeren, keuken- en badkamermeubelen en
kleding- en interieurschade is dit 5 werkdagen. Als onmiddellijke actie vereist is, worden de
herstelwerkzaamheden nog de zelfde dag gestart. Ook administratief neemt HerstelDirect
u werk uit handen. De financiële afhandeling van het schadeherstel wordt volledig door
London Verzekeringen gedaan.

Deskundige schadeherstelbedrijven
London Verzekeringen werkt samen met
een aantal geselecteerde schadeherstelbedrijven op
verschillende vakgebieden. Deze bedrijven
staan garant voor een optimale dienstverlening en
hoge kwaliteit van werkzaamheden. De volgende
bedrijven zijn door London gekwalificeerd:
■

■

■
■

■

Behang-, wit- en schilderwerk/
reconditionering: Dolmans Calamiteiten
Diensten B.V.
Bouwkundig herstel: BOUWnet Vastgoed-		
management B.V.
Glasschade: Service Glas Herstel B.V.
Vloeren, keuken- en badkamermeubelen: 		
Novanet
Kleding en interieurschade: Nomot B.V.

Welke verzekeringen en wat voor soort schades?
HerstelDirect is als extra service ontwikkeld voor een aantal particuliere schadeverzekeringen:
■ Glasverzekering
■ Inboedelverzekering
■ Woonhuisverzekering
■ Aansprakelijkheidsverzekering
Het gaat om schades waarvan de reparatiekosten tussen h 350 en h 2.500 liggen.
U kunt daarbij denken aan kledingschade, brandgaatjes in meubilair, putjes in het parket,
krassen en strepen op aanrechtbladen en badkamermeubilair, water en- inbraakschade of
ruitbreuk.

Zelf regelen
Indien u geen gebruik maakt van HerstelDirect, dan ontvangt u het vastgestelde schadebedrag
als financiële vergoeding. U moet dan echter wel zelf zorgdragen voor het herstel en de
administratieve afwikkeling via uw assurantie-adviseur.

HerstelDirect: de voordelen op een rij
■
■
■
■
■
■

■

U hoeft uw schade alleen te melden bij uw assurantieadviseur
U hoeft geen professioneel schadeherstelbedrijf te benaderen
U wordt automatisch gebeld voor een afspraak
U heeft snel een schadeherstelbedrijf ter plaatse
U kunt vertrouwen op een betrouwbaar en vakkundig herstel
U hoeft geen herstelkosten voorruit te betalen, de financiële afhandeling wordt door
London volledig afgewikkeld
U heeft geen standaard eigen risico voor van buitenkomend onheil bij inboedel- en 		
woonhuisverzekering (met uitzondering van stormschade)

Alles geregeld
Gaat u voor een betrouwbare en zorgeloze afhandeling, zonder extra kosten? Kies dan voor
het comfort van HerstelDirect. U kunt dit aangeven bij elke schademelding die is gedekt door
een van de genoemde verzekeringen.

Voor noodhulp buiten
kantoortijden
Telefoon (020) 592 91 95
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