
Schrikt u hier 

ook zo van?



Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

Schademanagement is veel meer dan alleen 

schadeafhandeling. Haasdy kiest voor 

een integrale aanpak bij het terugdringen 

van kosten door aanrijdingschade. Hierbij 

is tevens verweven de veiligheid voor uw 

chauffeurs onderweg, wat ook andere 

weggebruikers en de bewoners van de 

steden waarin u werkzaam bent weer ten 

goede zal komen.



Schade-gerelateerde kosten zijn altijd stukken hoger dan ze 
op het eerste gezicht lijken. De gemiddelde directe kosten bij 
voertuigschade zijn € 2000. Maar daar blijft het niet bij. Uw voertuig 
staat stil tijdens het ongeluk en de reparatie. Er zijn kosten voor 
vervangend vervoer en er is eigen risico. En wat is de prijs voor het 
te laat leveren van goederen en geleden imagoschade?
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Wat kost een schade?

Imagoverlies

Één aanspreekpunt: Haasdy Schademanagement voor totaalservice en 
complete schade-afhandeling met alle verzekeringsmaatschappijen.



Sta eens stil bij schade-beperking
Natuurlijk bent u verzekerd! Maar alsof de schade(s) aan uw wagenpark al niet erg 
genoeg zijn, krijgt u daarbij ook nog eens gratis een berg administratieve rompslomp 
bij. Die nemen wij u graag uit handen. Haasdy Schademanagement kiest voor een 
integrale aanpak bij het terugdringen van kosten door aanrijdingschade: 

voorkomen, verbeteren, én genezen.
Samen met u stellen we krachtige strategieën op voor de lange termijn. Daarnaast 
nemen we u zorgen uit handen door bemiddeling in kostenefficiënt schadeherstel.

Overzicht mogelijke grafieken
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Schuldschades januari t/m maart

Totaal kosten eigen voertuig Som van Totale kosten tegenpartij 
Aantal afgehandelde schuldschades Totaal aantal schuldschades 
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Schuldschades per oorzaak
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Schuldschades kosten tegenpartij
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Schuldschades per vestiging van januari 2007 t/m oktober 2009
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Schuldschades kosten eigen materieel
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Schuldschades kosten tegenpartij

Haasdy Schademanagement:
Haalbaar, Uitlegbaar, Handhaafbaar en Betaalbaar.



Het ontbreken van 
een actief schadebeleid 

zal uiteindelijk 
resulteren in een hogere 

verzekeringspremie.

Met het hedendaagse 
verkeersbeeld is een 

aanrijding zo gebeurd.

Een goede planner 
zorgt voor minimale 
stilstand van uw 
wagenpark, schade is 
slechts last voor hem.



Haasdy kent de weg
Natuurlijk ondersteunen wij u ook bij het afhandelen van 
voertuigschade. Door onze actieve houding in onze contacten met 
schadeherstelbedrijven en verzekeringsmaatschappijen verkorten 
wij de tijd tussen schade, herstel en uitbetaling aanzienlijk. En ons 
uitgebreide netwerk van geselecteerde schadeherstelbedrijven 
garandeert een snel en kostenefficiënt schadeherstel. Omdat 
ieder bedrijf anders 
is, komen we graag 
bij u op gesprek om 
te zien hoe wij u van 
dienst kunnen zijn. 
Een afspraak is zo 
gemaakt.

Is het altijd een 
ander zijn schuld?

Door schade en schande wijzer
Vanuit onze onschatbare ervaring beheersen wij alle facetten van  
het voorkomen en afhandelen van voertuigschades. Via bedrijfs-  
en rijdersanalyse zoeken we naar terugkerende oorzaken achter de 
ongevallen. Via workshops en technische of gedragsveranderende 
aanbevelingen nemen wij deze oorzaken vervolgens weg.  
Op deze manier kan het aantal schadegevallen in uw bedrijf  
tot 20% verminderd worden.
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Wilt u weten hoeveel u 
met onze hulp uit úw 
kosten kunt snijden? 
Bel dan 015 256 0011 
voor een vrijblijvende 
afspraak, of bezoek 
onze website 
www.haasdy.nl 
voor meer informatie. 

U zult versteld staan van de hoeveelheid geld die u met onze hulp en expertise kunt besparen.

Vriendelijke groet,

H.A. van Haasteren

Uw voordelen op een rij:
• Één aanspreekpunt
• Haasdy ontlast u van de totale schade correspondentie
• Wekelijks zijn we op uw vestiging aanwezig
• Kostenbesparing door terugdringen aanrijdingschades
• Kortingen op schade herstel (ook voor uw personeel)
• Professionele organisatie naar verzekering en opdrachtgever
• Minder stilstand van uw wagenpark
• Maandelijks inzichtelijke management rapportages

Afgestemd op uw behoefte denken wij met u mee, over 
strategie, vorm en inhoud, om met een duidelijk plan tot 
een helder resultaat te komen.



5 Getuigen 
 vastleggen
Noteer naam, adres en 
telefoonnummers van 
getuigen. Dit in verband 
met de schuldvraag.

3 Foto’s maken
Als er schade is veroorzaakt, 
dienen er te allen tijde 
verschillende foto’s gemaakt 
te worden van de situatie, 
waarbij ook duidelijk de 
kentekens van de betrokken 
voertuigen in beeld komen.

4 Schadeformulier 
 invullen
Vul de voorkant van het 
schadeformulier duidelijk 
in samen met tegenpartij 
(zie instructies op het 
schadeformulier).

1 Bellen
Bij aanrijdingen, problemen 
bij afwikkeling hiervan of 
bij onduidelijkheden altijd 
bellen met de planning.

6 Overige 
 formulieren invullen
Vul achteraf de achterkant 
van het schadeformulier 
volledig in, uw eigen verhaal 
op het formulier ‘eigen 
verklaring’ en maak een 
grote duidelijke tekening.

7 Formulieren inleveren
De formulieren direct persoonlijk 
inleveren bij één van de planners:
-  schadeformulier
-  fototoestel 
-  eigen verklaring
-  gegevens over eventuele getuigen
NB. Vraag om nieuw fototoestel / formulieren

2 Hulpdiensten 
 inschakelen
Bij omvangrijke schades 
met of zonder lichamelijk 
letsel dient men de 
hulpdienst(en) in te 
schakelen.

ONDERTEKENEN VAN HET SCHADEFORMULIER 
BETEKENT NIET DAT JE SCHULD BEKENT
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Niemand maakt expres een aanrijding… blijft de vraag; hoe kun jij ze voorkomen?

Instructie chauffeurbij materiële schade
Sp
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