SCHADE AAN
INSTALLATIES VERHALEN

MONTAD verhaalt voor u de schade aan lichtmasten,
verkeersregelinstallaties en ander wegmeubilair.
Hierbij ontzorgen wij u volledig; u hoeft ons
alleen maar de schade te melden

Als beheerder van de openbare ruimte bent u verantwoordelijk voor o.a. lichtmasten
en verkeersregelinstallaties. Wanneer deze installaties schade oplopen door
bijvoorbeeld een aanrijding of door vandalisme, dan kunnen de kosten hoog
oplopen. De schade verhalen op een al dan niet bekende veroorzaker is een
lastige, tijdrovende en specialistische opgave. De schadespecialisten van MONTAD
nemen u deze zorg uit handen. U hoeft ons alleen maar de schade te melden.

SCHADE AAN
INSTALLATIES VERHALEN
MONTAD heeft eigen schade-experts met jarenlange
ervaring. Zij beschikken over de juiste juridische kennis
en procedurele knowhow om schades te verhalen.

Wij zorgen voor de volledige
schadeafwikkeling met de
verzekeraar of het Waarborgfonds
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Hoe werkt het?
Stel, u heeft schade aan een installatie. U kunt heel

stellen. Wij willen u hiermee schadeloos stellen; u
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De schadeploeg van de aannemer
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Schadeafwikkeling
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Soms moeten we een stap verder gaan om onze
opdrachtgevers schadeloos te stellen. Zo kan het zijn
dat we dat we een door de politie opgesteld proces

Voorbeeldcase ‘Tot in de rechtbank’
Een gemeente kreeg te maken met een aanzienlijke schade door vandalisme. Een flink aantal
vernielde lichtpaaltjes in het park zorgden voor een hoge kostenpost. De gemeente wist niet of de
veroorzaker(s) van deze schade bekend was. Door actief desk research en buurtonderzoek hebben
wij kunnen achterhalen dat de politie aanwezig is geweest. Na contact met de politie hebben wij
het door de politie opgestelde proces verbaal achterhaald en vervolgens aangifte gedaan. Daarna
hebben we contact gezocht met het Openbaar Ministerie om ons namens de gemeente te voegen
in de rechtszaak. Door snel en adequaat op te treden, is het gelukt om de schade via de strafzitting
te verhalen. We hebben de gemeente hiermee volledig schadeloos kunnen stellen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het verhalen van schade aan installaties? Neem dan contact met ons op.

Onze vestigingen:
Herastraat 5
5047 TX Tilburg
013 572 80 60

Hof van Parijs 10b
9403 DA Assen
013 572 80 80

www.montad.nl
info@montad.nl

