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Team Swanborn en Haasdy Schademanagement helpen elkaar verder in 

schadebeperking 

 

Team Swanborn beroeps- en specialistische rijopleidingen en Haasdy 

Schademanagement hebben aangekondigd om van elkaars expertise gebruik te 

gaan maken. Het doel: terugdringen van de schadelast en het realiseren van 

kostenbesparingen op wagenparken.  

 

Schademanagementbureau Haasdy heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld 

als specialist op het gebied van dataverzameling ten behoeve van 

rijschadebeperking. Door deze data te delen met Team Swanborn wordt deze nu 

in staat gesteld om hun  rijcursussen verder te verbeteren.  Deze cursussen zijn 

gericht op het voorkomen van schade, verkeersveiligheid en het 

brandstofgebruik en worden aangeboden aan beroepschauffeurs binnen de 

transportindustrie en de personenvervoersbranche. Door de lagere schadelasten 

en beter opgeleide chauffeurs zullen bedrijven op termijn minder 

verzekeringspremies kunnen gaan betalen. 

    

    

Aanvullende dienstvAanvullende dienstvAanvullende dienstvAanvullende dienstverleningerleningerleningerlening 

Voor Armand van Haasteren, directeur van Haasdy, is de samenwerking een 

logische stap: “Team Swanborn en Haasdy Schademanagement hebben beide 

een uitstekende  reputatie opgebouwd op hun eigen vakgebied. Beide bedrijven 

leveren een kwalitatief hoogwaardige service, dit was en is een uitdrukkelijke 

voorwaarde voor samenwerking tussen beide partijen. Op het gebied van 

schadelast beperking vullen wij elkaar perfect aan. De cursussen die Team 

Swanborn aanpassen op basis van onze data kunnen wij direct inzetten voor een 

aantal van onze klanten. Zo krijgen zij één aanspreekpunt voor zowel 

chauffeursopleidingen als schademanagement.” 

 

 

Team SwanbornTeam SwanbornTeam SwanbornTeam Swanborn    

Team Swanborn (www.teamswanborn.nl) is gevestigd op het Testcentrum van 

de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Lelystad. Het bedrijf verzorgt 

opleidingen voor beroepschauffeurs, zakelijke veelrijders, directiechauffeurs en 

particulieren. Naast veiligheid besteedt Team Swanborn veel aandacht aan 

beperking van de integrale autokosten. Dat betekent efficiënt omgaan met auto 

(inclusief onderhoud en reparaties) en brandstof, maar ook met tijd en aantal 

kilometers. 
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Schademanagement consultancybureau Haasdy (www.haasdy.nl) is expert op 

het gebied van schadevoorkoming en -afhandeling. Het bedrijf – gevestigd in 

Nederweert-Eind – heeft een unieke ervaring opgebouwd in het analyseren, 

oplossen en verminderen van schadegevallen in de transportsector.  

 

 

Meer informatie over de samenwerking of de diensten van Team Swanborn en 

Haasdy Schademanagement kunt u opvragen bij: 

 

Armand van Haasteren (Haasdy) 0495-631091 

Tim Swanborn (Team Swanborn) 0320-288718 


