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Ik heb schade, wat nu?
Op uw polis en verzekeringsbewijs (groene kaart) 
staat waar uw auto verzekerd is. Uw adviseur  
kan dit ook vertellen, maar nog sneller is het  
om meteen een online schademelding te doen.  
Dit kan op  elk moment van de dag via eXperience. 
Wij zoeken dan op basis van uw kenteken uit waar 
uw auto verzekerd is en informeren u over de 
vervolg stappen.     
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Bij wie meld ik schade?
Online schademelden kan op elk moment via de website of  
app van uw verzekeringsmaatschappij of via schadegarant.nl. 
Het is ook mogelijk om dit telefonisch te doen bij uw adviseur  
of verzekeraar. Als uw auto volledig of beperkt casco verzekerd 
is via een Schadegarantverzekeraar kunnen wij u meteen 
verder helpen en profiteert u van onze voordelen*. 
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Ik wil een herstelafspraak maken
Met het bedrijf van uw keuze kunt u zelf  
contact opnemen of aangeven dat zij u mogen  
bellen. U maakt dan afspraken over de reparatie  
en gratis vervangend vervoer en/of haal- en  
brengservice**.  
Het bedrijf maakt een persoonlijk schade dossier voor  
u aan in eXperience. Alle gegevens over uw schade worden hier 
automatisch in vastgelegd. De link naar uw dossier ontvangt u  
per e-mail. Zo kunt u op elk moment de status bekijken.    
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Mijn auto staat bij het herstelbedrijf 
Via de link naar uw eigen eXperience dossier 
kunt u op elk moment bekijken wat de status van 
het herstel is. Daarnaast ontvangt u per e-mail 
updates over de voortgang.     
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Mijn auto is klaar 
Afhankelijk van de afspraken haalt u uw auto zelf op of brengt  
het bedrijf hem gratis bij u terug. Een eventueel eigen risico 
bedrag kunt u op dat moment aan het bedrijf betalen.  
In uw eXperience dossier kunt u alles nakijken. Wij zijn benieuwd 
naar uw feedback en sturen u na afloop een enquête.    
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Hoe vind ik een herstelbedrijf? 
eXperience gaat verder als uw auto via een Schade garant-
verzekeraar verzekerd is. Het is dan meteen duidelijk of  
er een eigen risicobedrag van toepassing is. Na het toe-
voegen van de gegevens van de schade en (desgewenst) een 
paar foto’s tonen wij een overzicht van bedrijven bij u in de 
buurt. Deze bedrijven werken samen met uw verzekerings-

maatschappij en u kunt nu zelf een keuze maken.
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