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Waarom heeft TOP Expertise een klachtenprocedure? 

Een betrokken partij in een dossier is voor TOP Expertise belangrijk. Daarom vinden wij het ook 

belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening, de wijze waarop u bent benaderd door 

onze medewerkers en het contact met hen. Toch kan het voorkomen dat u daarover teleurgesteld 

of niet tevreden bent. Als u ons dit laat weten, kunnen wij proberen dit op te lossen en onze 

dienstverlening te verbeteren. In deze procedure wordt beschreven hoe u een klacht kunt 

indienen en hoe wij daarmee omgaan. 

 

Hoe kunt u een klacht indienen? 

Als u niet tevreden bent over bijvoorbeeld ons advies, onze administratieve afhandeling of  onze 

medewerkers, dan kunt u een klachtenformulier invullen.  

Het staat u natuurlijk ook altijd vrij om telefonisch uw opmerkingen, klachten of vragen te 

stellen aan één van de directieleden. Misschien heeft u al een oplossing bedacht, dan horen wij 

dat graag. 

 

Hoe gaan wij met uw klacht om? 

Wanneer wij uw (telefonische) klacht of klachtenformulier hebben ontvangen, sturen wij u een 

ontvangstbevestiging. Uw klacht bespreken wij intern met de verantwoordelijke medewerker(s) 

Binnen twee weken ontvangt u van ons een gemotiveerd antwoord. Mocht dat onverhoopt niet 

lukken, dan zullen wij u daarover informeren. Wij zullen dan ook aangeven binnen welke 

termijn u wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten. U heeft overigens ook de mogelijkheid 

om uw klacht voor te leggen aan het NIVRE. 

 

Wat is NIVRE? 

NIVRE is een afkorting van Nederlands Instituut Van Register Experts. Het is een onafhanke-

lijke stichting met als doel de bevordering en instandhouding van de deskundigheid en kwaliteit 

van de beroepsuitoefening. Dit op het terrein van schadevaststelling, risicobeoordeling en 

verwante deskundigheden, in het bijzonder bij schadeverzekeringen.  

Daarnaast is het een platform en aanspreekpunt voor overleg tussen expertise-, inspectie- en 

taxatiebureaus en alle voor hen relevante partijen. 


