
STEL, JE BENT BETROKKEN BIJ EEN BOTSING OMDAT EEN 
ANDERE AUTOMOBILIST JOU NIET OP TIJD HEEFT GEZIEN. 
SCHADE AAN JE AUTO IS ALTIJD VERVELEND! JE WILT 
DAT DIT SNEL EN GOED WORDT AFGEHANDELD. 

VOORHEEN WAS JE AANGEWEZEN OP DE VERZEKERAAR 
VAN DE AANSPRAKELIJKE PARTIJ. VANAF 1 JULI 2021 IS 
HET OOK MOGELIJK OM DE SCHADE TE VERHALEN BIJ JE 
EIGEN VERZEKERAAR: NH1816. DEZE NIEUWE REGELING 
DRAAGT DE NAAM ‘DIRECTE SCHADEAFHANDELING’.

SNEL, EENVOUDIG EN 
VERZEKERD VAN KWALITEIT

Autoschade? 

Je bent verzekerd van een 

goede afhandeling via Nh1816

DIRECTE SCHADEAFHANDELING

https://www.nh1816.nl/verzekeringen/wa-direct


D
SA
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Je financieel adviseur blijft jouw aanspreekpunt
Meld schade altijd bij je adviseur. Hij of zij ontzorgt je door te bepalen wat 
voor jou de beste manier is om schade zo snel mogelijk af te handelen:  
via je eigen verzekeraar (Nh1816) óf de verzekeraar van de tegenpartij.  
Die keuze heeft geen invloed op je Nh1816 Autoverzekering. Wel heeft  
het een aantal voordelen om schade in te dienen bij de eigen verzekeraar.

Voordelen Directe Schadeafhandeling via Nh1816
 Jij en/of je adviseur hoeven niet meer in gesprek te gaan met de 
aansprakelijke partij. Maar je behoudt dit recht wel. Uiteraard pakt  
je adviseur dit voor jou op; 

 De schade wordt sneller en eenvoudiger in behandeling genomen; 
 Wij verwijzen direct door naar een aangesloten schadehersteller.  
Zo ben je verzekerd van kwaliteit;

 Via je eigen adviseur hebben wij goed contact met jou. We werken  
aan een hoge klanttevredenheid en een snelle schadeafhandeling.

Wanneer is Directe Schadeafhandeling van toepassing? 
 Bij een botsing van jouw personenauto, voor particulier gebruik,  
met een ander motorrijtuig;

 Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel  
of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing;

 Zowel jouw personenauto als het andere motorrijtuig moet  
een Nederlands kenteken hebben, geregistreerd bij RDW.

Meer informatie?
Kijk op nh1816.nl/verzekeringen/wa-direct 

Verzekeringsinformatie 24/7 beschikbaar en online schade melden. 
Download onze VerzekeringApp.

https://www.nh1816.nl/verzekeringen/wa-direct
https://www.verzekeringapp.nl
https://www.nh1816.nl/verzekeringen/wa-direct

