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AANTAL MELDINGEN IN STIJGENDE LIJN
Het aantal meldingen via Mobielschademelden blijft zich positief ontwikkelen. Met name het aantal
gemelde tweezijdige aanrijdingen is sinds het begin van dit jaar bijna verdrievoudigd. Daarmee is ondermeer het
effect te zien van de ondersteuning van de politie ter plekke van het ongeval.
De grote toename van het aantal meldingen is toe te wijzen aan meldingen in verband met hagel.

Ook het aantal deelnemende partijen neemt nog altijd toe. Op dit moment zijn er bijna 150 partijen
(verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen) aangesloten.
Verder is opvallend dat er zo'n 200 meldingen zijn geweest waarbij fietsers zijn betrokken.
VERVOLG MOBIELSCHADEMELDEN
De ontwikkeling van Mobielschademelden wordt gestaag doorgezet. De volgende stap is het
integreren van Mobielschademelden in de app van verzekeraars en leasemaatschappijen.
Hiervoor wordt een zogenaamde API (application programming interface) gebouwd. Daarnaast
wordt het mogelijk gemaakt een schademelding met twee smartphones in te vullen zodat dit twee
keer zo snel gaat.
Aangezien vanuit de app van verzekeraars veel gegevens zullen worden opgehaald wordt hiermee de meldingstijd
tot een derde gereduceerd. Hiermee ontstaat een significant gebruiksvoordeel ten opzichte van het gebruik van
het Europees Schadeformulier. Daarnaast biedt dit verzekeraars en leasemaatschappijen de mogelijkheid
diensten als vervangend vervoer en schadeherstel in aansluiting op de schademelding aan te bieden.
De API is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 gereed. De huidige app Mobielschademelden blijft
bestaan maar zal ook worden aangepast, zodat ook met deze app met twee smartphones schade kan worden
gemeld.

Wilt u hier meer informatie over dan kunt u contact opnemen met Tjeerd Wierda (twierda@seps.nl)

UITGEBREIDE TOOLKIT
Op de website van STAR is een uitgebreide toolkit te vinden waarmee partijen promotie kunnen
maken voor Mobielschademelden. Het betreffen hier (rechtenvrije) digitale uitingen, brochures en foto's. U wordt
uitgenodigd van deze tools gebruik te maken.
Tevens vindt u op deze website de monitor van uitingen/publicaties van verschillende partijen en het aantal
meldingen in 2016. Het totaal aantal meldingen in 2016 is nu 6.905.
DIGITALE FACTUREN
U kunt voortaan ook een digitale factuur ontvangen. Dit kunt u aangeven bij het secretariaat onder
vermelding van het e-mailadres waar u de facturen op wilt ontvangen, voor welk bedrijf dit is en dat het om de
facturen van Mobielschademelden gaat.
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