
Wat? Baloise Insurance heeft voor personenwagens een ruim netwerk van erkende herstellers – 
alle merken en merkgebonden – uitgebouwd. Het grote pluspunt van Service Plus is de 
bijkomende service die geleverd wordt aan de klant. 

Welke bijkomende 
service?

Baloise Insurance vergoedt de eigen klant

Als onze eigen klant de begunstigde is, bieden wij de ruimste service. 
Concreet: voor schadegevallen ‘omnium’ en ‘RDR in recht’. In deze gevallen:
− kan de klant beschikken over een vervangwagen tijdens de ganse duur van de herstelling; 
− passen wij het systeem ‘derde betaler’ toe.
Enkel als er een vrijstelling van toepassing is of wanneer de klant BTW kan recupereren, 
betaalt hij dat kleine deel zelf.

Baloise Insurance kan niet vergoeden

Als wij de klant niet kunnen vergoeden, heeft hij toch recht op een gratis vervangwagen 
tijdens de duur van de herstelling. Zelfs wanneer hij in fout is. Dit geldt overigens enkel 
voor de klanten die kiezen voor een door Baloise Insurance erkende hersteller. 
De betaling van de factuur en de eventuele schadebegroting regelt de klant in deze gevallen 
rechtstreeks met de hersteller.

Waar vindt u de 
erkende herstellers?

Op onze portaalsite http://thuis.baloise.be kunt u de erkende herstellers eenvoudig terug-
vinden in de rubriek ‘Werken met Baloise Insurance’.

Voordelen voor de klant • De klant blijft mobiel: een vervangwagen (voor de ganse duur van de herstelling) wordt 
aangeboden op het ogenblik dat de klant zich, na afspraak, met zijn voertuig aanmeldt 
bij de hersteller. Wordt het beschadigde voertuig direct na het ongeval naar de erkende 
hersteller gesleept, dan moet deze binnen 24 uur een vervangwagen ter beschikking 
stellen. 

• Systeem ‘derde betaler’: wanneer Baloise Insurance zelf kan instaan voor de vergoeding 
van de schade (in het kader van een omniumwaarborg of in het kader van de RDR-
overeenkomst).

• Vlotte en efficiënte afhandeling van het schadegeval: het systeem is zo ontworpen dat 
de hinder voor de klant minimaal is. Zo hoeft hij zijn voertuig bijvoorbeeld niet meer 
apart aan te bieden voor de expertise.

• De beste service: de door ons geselecteerde professionele herstellers voldoen aan 
strenge criteria m.b.t. service aan de klanten, inrichting van het bedrijf, kwaliteit van de 
herstelling enzovoort. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. 

• Garantie op de uitgevoerde herstelling: de waarborg van de constructeur geldt of 
wordt overgenomen voor herstelde onderdelen. Bovendien krijgt de klant een bijko-
mende waarborg van 2 jaar op het uitgevoerde werk. 

Voordelen voor de 
makelaar

• Tevreden klant

• Vlotte en efficiënte schadeafhandeling via een apart circuit

• Via MyBaloise Schade kunt u bij de invoer van een nieuw dossier onmiddellijk een hersteller 
opzoeken. Het programma geeft dan automatisch aan of de betrokken hersteller door ons 
erkend is of niet. 
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Hoe gaat u te werk? 1.  U spreekt met de erkende hersteller en de klant af wanneer hij de beschadigde wagen 
voor herstelling kan binnenbrengen.

 Een duidelijke afspraak zorgt ervoor dat de klant de vervangwagen onmiddellijk in 
ontvangst kan nemen wanneer hij zijn wagen inlevert.

Bij contact met de hersteller deelt u mee of de klant de herstelkosten al dan niet zal 
betalen.

Opgelet: u hoeft geen contact op te nemen met een expert. 
De hersteller zelf doet het nodige voor de verdere schadebegroting.

2. U stuurt de aangifte door

 Beschikt u over MyBaloise Schade?

 In dit geval kunt u best het aanrijdingsformulier inscannen en aan uw aangifte via 
MyBaloise Schade koppelen.

 Hierdoor wordt automatisch een opdracht voor de hersteller aangemaakt. Deze 
opdracht is een half uur later bij de hersteller.

 Nadat u de invoer via MyBaloise hebt afgerond, moet u:
 a. een afspraak maken met de hersteller;
 b. de hersteller bevestigen dat de opdracht onderweg is;
 c. hem het dossiernummer, dat u ondertussen ontving, doorgeven.

 Gebruikt u MyBaloise Schade niet?

Bezorg ons dan onmiddellijk de ongevalsaangifte via fax (03 247 29 00) of e-mail 
(schade@baloise.be).
Vermeld op de aangifte duidelijk op welke hersteller de klant een beroep doet.

Waarom moet u ons de aangifte zo snel mogelijk bezorgen?
− de aangifte is nodig om de schadebegroting correct te kunnen aansturen;
− de aangifte is nodig om het akkoord 'derde betaler' aan de hersteller te kunnen geven;
− de aangifte is nodig om de herstelling te kunnen starten.
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Uw veiligheid, onze zorg. 
www.baloise.be
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