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Wij hebben van u een melding ontvangen van stormschade. Vervelend voor u dat 
er schade is ontstaan aan uw schutting. Om deze schademelding verder te kunnen 
behandelen en beoordelen, ontvangen we graag aanvullende informatie.

Na ontvangst van de aanvullende informatie 
gaan wij uw schademelding verder beoordelen. 
U ontvangt daarna informatie over de dekking 
en een eventuele uitkering.

Mogelijk schakelt de verzekeraar na ontvangst 
van de aanvullende informatie alsnog een expert 
in om de schade vast te stellen. Als wij dat gaan 
doen, ontvangt u hierover een bericht van ons.

Staat, of stond, de schutting in de tuin 
van een huurwoning? Dan is het de vraag 
of de verhuurder of huurder de schutting 
heeft geplaatst. Was de verhuurder hier 
verantwoordelijk voor, dan dient deze een 
beroep te op diens opstalverzekering. Heeft de 
huurder de schutting geplaatst, of laten plaatsen, 
op eigen kosten? Dan wordt de schade vanuit het 
huurdersbelang gedekt.  
 
Dit belang is in vrijwel alle inboedelverzekeringen 
meegenomen. 

 
LET OP: Vaak heeft u een eigen risico bij 
stormschade. Kijk hiervoor op uw polisblad.

STORM  
EN

SCHUTTING

Anklaarseweg 97
7317 AS Apeldoorn

088 700 19 20
www.eac-advies.nl

 
• Overzichts- en detailfoto’s van de schade  
 aan de schutting, hieruit moet ook blijken  
 wat er exact beschadigd is.  Een  overzichts-  
 foto kan bijvoorbeeld worden genomen  
 vanaf de eerste verdieping van het woonhuis.

• Als u de schade zelf gaat herstellen: de  
 gespecificeerde begroting van de benodigde 
 materiaalkosten en het aantal uren dat u   
 denkt nodig te hebben voor het herstel 
 naar de oude situatie op basis  
 van materialen van dezelfde kwaliteit.

• Bij een eigen gekozen hersteller: de  
 gespecificeerde opgave of offerte voor het  
 herstel naar de oude situatie met materialen 
 van dezelfde kwaliteit. In deze offerte 
 moeten de materialen, uren en de btw 
 worden uitgesplitst.

• Als herstel niet mogelijk is: de verklaring  
 van de hersteller waaruit blijkt waarom  
 herstel niet mogelijk is en een gespecificeerde 
 opgave voor vervanging van de schutting 
 naar een gelijkwaardige situatie als voor de 
 schade met materialen van dezelfde kwaliteit. 

• De aankoopgegevens van de beschadigde  
 schutting: waar, wanneer en voor welk 
 bedrag aangeschaft. Wanneer geen  
 aankoopnota beschikbaar is, ontvangen  
 wij graag andere informatie die de  
 ouderdom aantoont.

• Staat de schutting op de erfgrens? Dan  
 moeten de kosten voor het herstel worden  
 gedeeld met uw buren. Als de schutting niet 
 op de erfgrens staat moet dit worden aan- 
 getoond, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s.

 
 
 

WILT U DE VOLGENDE INFORMATIE AANLEVEREN? 


