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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Schadebehandeling nr. 12
In deze nieuwsbrief behandelen wij 3 recente uitspraken van Kifid.

Montagefout bij rotorvent
(nr. 2017-387)
Consument heeft een rotorvent, een ventilatiekap,
op het dak van zijn woonhuis. Het woonhuis is
verzekerd met een woonhuisverzekering. Omdat
de rotorvent een raar geluid maakt, wordt een
hersteller ingeschakeld. Deze stelt dat de
rotorvent is beschadigd door foutieve montage. De
verzekeraar wijst de schade af op grond van de
polisvoorwaarden, omdat de schade een gevolg
moet zijn van een montage- en/of constructiefout.

Lees verder

Valt een transpondersysteem van een auto onder de inboedel?(nr. 2017-373)
Consument heeft zijn Volkswagen Golf voorzien van een transpondersysteem om diefstal van de auto te
bemoeilijken. Tijdens een inbraak bij consument, worden onder andere de reservesleutels inclusief
transponder van de consument gestolen. Naar aanleiding van diefstal laat de consument de sloten van zijn
auto vervangen. Consument heeft deze kosten als schade gemeld bij de verzekeraar waar hij een
inboedelverzekering heeft afgesloten. De verzekeraar wijst de schadeclaim echter af.

Lees verder

De normale voorzichtigheidsclausule
(nr. 2017-332)
Tijdens een skivakantie worden de skibril, skihelm,
handschoenen en jas van consument gestolen uit
een restaurant. De spullen waren op een daarvoor
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aangewezen plaats neergelegd en lagen binnen
het gezichtsveld van de consument. Na het
melden van schade, wijst de verzekeraar de claim
af, omdat de consument niet de normale
voorzichtigheid zou hebben betracht.

Lees verder

Wij hebben jullie hulp nodig!
Voor de komende nieuwsbrieven zijn wij druk bezig met het samenstellen van nieuwsbrieven met een
specifiek thema. Daarvoor hebben wij echter jullie input nodig. Welk onderwerp zie jij graag terug in de
volgende nieuwsbrief?

Doorgeven onderwerp

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken
Postbus 44
3870 CA Hoevelaken

T. 033 258 04 60
expertisegroep@dfobv.nl
www.expertisegroepschade.nl

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Klik hier om uit te schrijven.
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