Laan van Malkenschoten 20, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn
centraalbeheer.nl

Werkgeversverklaring schadevrije jaren
Beste klant,
U heeft schadevrije jaren opgebouwd bij uw werkgever en u wilt deze toepassen op uw eigen verzekering.
Om dit voor u te regelen hebben we een werkgeversverklaring nodig. Deze moet worden opgesteld door
uw werkgever en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder staat een checklist wat er in de
werkgeversverklaring moet staan.

Wilt u de werkgeversverklaring binnen 4 weken mailen naar reactie@centraalbeheer.nl?
U mag de werkgeversverklaring scannen of fotograferen. Kunt u niet mailen? Stuur het document dan per post
naar het volgende adres: Centraal Beheer, Antwoordnummer 268, 7300VB Apeldoorn.
Stuurt u het document niet op tijd terug? Dan vervalt per ingangsdatum van de verzekering de korting.
En wij passen de schadevrije jaren aan naar 0.

Bel gerust als u vragen heeft: (055) 579 8000
U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,

Centraal Beheer is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn.
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 08053410 en de AFM onder nummer 12000606.
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Centraal Beheer

Schadeverzekering
Checklist werkgeversverklaring schadevrije jaren
		Let op: We kunnen uw verzoek alleen behandelen als u op het moment van aanvraag
een autoverzekering heeft bij Centraal Beheer.

1. Voorwaarden
De werkgeversverklaring moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:
De verklaring staat op officieel bedrijfspapier van uw werkgever (inclusief bedrijfslogo en handtekening).
Uw volledige naam en adresgegevens worden genoemd.
Kenteken(s) van de auto(s) waarin u reed.
Hoe veel keer per week u in deze auto(‘s) reed.
Geef duidelijk aan vanaf welke datum u in een bedrijfsauto bent gaan rijden.
Geef duidelijk aan wat de einddatum was waarop u voor het laatst in de auto reed.
Noem de data waarop eventuele schades zijn gereden.
Beschrijf het type schade en verdeel deze onder in de volgende categorieën:
• WA
• Ruit
• Casco (Aanrijdingen en Vandalisme)
• Diefstal en Inbraak
• Brand, Storm en Natuur
Geef aan welke schade voor rekening van de verzekeringsmaatschappij was.
Geef bij elke schade aan wat de hoogte van het schadebedrag was.
Noem de plaats en datum van ondertekening.

2. Versturen
Wat moet u doen als uw werkgever de verklaring heeft opgesteld?
• Controleer voor de zekerheid nogmaals of de werkgeversverklaring aan alle bovenstaande punten voldoet.
• Print de verklaring.
• Maak een foto of scan van de verklaring en mail deze binnen 4 weken naar reactie@centraalbeheer.nl.
E-mail gaat een stuk sneller dan verzending per post. Heeft u toch voorkeur voor verzending per post?
Stuur dit formulier dan zonder postzegel naar het volgende adres:
Centraal Beheer
Antwoordnummer 268
7300VB Apeldoorn
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