
Schade? Daar zit u natuurlijk niet op te wachten. 
Helemaal niet als u van uw verzekeraar hoort dat de 
schade niet (volledig) vergoed wordt. Dat verbaast u, 
want u dacht hiervoor verzekerd te zijn. Twijfelt u aan 
de conclusie van uw verzekeraar, maar wilt u dit - vaak 
intensieve - gevecht niet zelf aangaan? Laat dan een 
Second Opinion Schade uitvoeren!

Het uitvoeren van een Second Opinion is in de medische wereld 
heel gebruikelijk. Als u twijfelt, raadpleegt u een andere arts. 
Waarom zou u datzelfde niet doen als het gaat om uw bedrijf? 
Een niet-gedekte schade kan fataal zijn voor uw bedrijfsvoering. 
Daarom wilt u toch wel zeker weten dat de schade écht niet 
gedekt is en dat uw verzekeraar niets over het hoofd heeft gezien. 
S.O.S. kan het verschil maken tussen bedrijfsbeëindiging en 
bedrijfsvoortzetting. Schouten Zekerheid helpt u graag bij het 
verkrijgen waar u recht op heeft.

Uw voordelen van S.O.S. via Schouten Zekerheid
 Onze schadespecialisten hebben een jarenlange ervaring, 

zijn zeer goed opgeleid, hebben veelal een juridische 
achtergrond en stellen úw belang voorop.

 Als onafhankelijk tussenpersoon kunnen we uw belangen 
behartigen zonder dat wij met inmenging van verzekeraars te 
maken hebben.

 Door onze omvang en expertise hebben wij invloed en 
slagkracht richting verzekeraars. 

 Een dergelijk proces via een advocatenkantoor gaat vaak 
moeizaam en kost veel tijd en geld: bij verzekeraars gaan 
dergelijke dossiers namelijk vaak ‘op slot’. Door onze 
contacten binnen de verzekeringswereld kunnen wij veel 
sneller schakelen.

Zo werkt S.O.S. 
Wilt u een schade laten herbeoordelen? Samen volgen we de 
onderstaande stappen:

 U stuurt ons uw verzekeringspolis met de polisvoorwaarden, 
een duidelijke omschrijving van de oorzaak en omvang van 
de schade alsmede de correspondentie tussen u en de 
behandelaar. 

 Wij voeren kosteloos een quickscan uit zodat we kunnen 
bepalen of uw zaak in aanmerking komt voor S.O.S.

 We nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om de 
uitkomst van de quickscan te bespreken.

 Wij voorzien u van een geschatte kostenopgave. Wanneer 
u hiermee akkoord bent, gaan wij voor u aan de slag. Onze 
dienstverlening kent een opstarttarief van € 250,- en een 
uurtarief van € 125,- (beiden exclusief btw). 

 Tijdens de behandeling voeren wij alle communicatie met 
verzekeraars en andere partijen. Uw schadespecialist bij 
Schouten Zekerheid heeft regelmatig contact met u om de 
stand van zaken te bespreken.

De kleine lettertjes
Graag maken wij vooraf duidelijk wat u wel en niet van ons mag 
verwachten:

 Qua schadebedrag hanteren wij een ondergrens van  
€ 1.500,-.

 Wij kunnen u helaas niet helpen bij letsel- of autoschades.
 Ook kunnen wij niet voor u procederen. 
 Op schadedossiers die al via Schouten Zekerheid lopen 

geldt deze dienstverlening niet.
 Wij behouden ons het recht voor een schade af te wijzen. Dit 

zullen we altijd goed onderbouwd aan u communiceren.

Mogen wij u helpen?
Wij staan u graag bij met S.O.S.! Voor meer informatie of het 
insturen van uw schade, kunt u contact met ons opnemen.

010 - 288 44 58
sos@schoutenzekerheid.nl
schoutenzekerheid.nl/sos
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S.O.S. - Second Opinion Schade 

Uw schade opnieuw onder de loep?


