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SEDGWICK

MELDING

Elke betrokkene bij een schade is gebaat bij een
snelle afhandeling. Daarom vragen wij u bij de
melding de volgende stukken mee te sturen:
• Ingevuld schadeformulier
• Foto’s van de schade
• Offertes/prijsopgave voor herstel

Sinds de oprichting in 1969 is Sedgwick’s oorspronkelijke rol
als Third Party Administrator gestaag uitgegroeid tot die van
internationale marktleider op het gebied van technologische
risico’s, werknemersvoorzieningen en geïntegreerde bedrijfsoplossingen. Met 27.000 collega’s, gevestigd in 65 landen,
verleent Sedgwick diensten op het gebied van casualty,
property, marine, werknemersvoorzieningen en overige
branches. Het bedrijf is sinds 2018 in Nederland actief door
de overname van schade-expertisebureau Cunningham
Lindsey. In Nederland werken ruim 320 collega’s.

Schades kunnen gemeld worden via:
T:
M:

070 200 12 40
schade@apcholland.nl

Glasschade in een pand kunt u melden
bij Glaspunt op het speciaal in het leven
geroepen telefoonnummer:

SEDGWICK TPA

T:

Sedgwick TPA is specialist op het gebied van claims
management en regres. Het doel is om cliënten en
zakenrelaties optimaal van dienst te zijn en te ontzorgen
bij een claim.

Het nummer is 24 uur per dag bereikbaar en
Glaspunt garandeert een reparateur binnen 30
minuten ter plaatse.

UW CONTACTPERSONEN

2

Dionne van duuren
Teammanager TPA

T: +31 88 28 66 743
M: +31 6 23 68 1299
E: dionne.vanduuren@nl.sedgwick.com

088 452 77 07

SCHADEBEHANDELING

Wij zullen na ontvangst van alle stukken de
schade zo spoedig mogelijk afhandelen.
Hebben wij nog niet alle stukken, zullen wij
hierom vragen.
Wij zullen regelmatig een update sturen van de
status van een schade.

Fokko Bos

Accountbeheerder

Indien de schade groter is dan € 2.500,- wordt er
(in principe altijd) een expert ingeschakeld. Ook
hiervan zullen wij u op de hoogte brengen en
houden.

T: +31 88 286 6415
M: +31 6 29 35 7486
E: fokko.bos@nl.sedgwick.com

Nick ter Steege

Behandelaar

T: +31 88 28 66 756
M: +31 6 15 47 5319
E: nick.tersteege@nl.sedgwick.com

Bekijk de website voor meer informatie: www.sedgwick.com
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AFWIKKELING

Wij vinden het belangrijk u te informeren over de
wijze van afwikkeling. Indien het niet conform uw
verwachting is, zullen wij u dat uitleggen.
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch bereiken. Wij
beantwoorden uw vragen graag.

