Resultaten enquête consumentenonderzoek papieren
schadeformulier
Onderzoek is gehouden onder ruim 700 consumenten die in 2015 en/of in 2016 een papieren
schadeformulier hebben ingevuld.

Vraag 1

Hoe lang deden respondenten over het invullen van het schadeformulier?

Langer dan 30
minuten
8%

Weet ik niet
2%

Minder dan 10
minuten
20%

16-30 minuten
30%

10-15 minuten
40%

Vraag 2

Hebben respondenten alle gevraagde gegevens op het schadeformulier kunnen
invullen?

83% van de respondenten heeft alles kunnen invullen op het schadeformulier. 16% van de
respondenten heeft niet alles kunnen invullen op het schadeformulier en 1% weet het niet.

Vraag 3

Waarom hebben respondenten niet alle gevraagde gegevens kunnen invullen?

16% van de respondenten heeft niet alles kunnen invullen, deze groep geeft hiervoor de volgende
redenen:
%
Ik begreep niet alles

34

Ik had de juiste
documenten niet bij me

15

Onbrekende gegevens
tegenpartij

15

(Nog) niet alle informatie
bekend

10

Niet alle vragen waren
van toepassing

9

"Ruimtegebrek "

Anders

Vraag 4

22

Waar hebben respondenten het schadeformulier ingevuld?
%
Thuis

58

Op de motorkap/ dak

17

In de auto

12

Op het werk

5

Bij de tegenpartij thuis
In een restaurant
Anders

3
1
11

"Bij garage"
"Bij verzekeraar/ tussenpersoon"

Vraag 5

Vonden respondenten het papieren schadeformulier leesbaar en gebruiksvriendelijk?

Het papieren schadeformulier is
gebruiksvriendelijk

33

(Helemaal)
mee oneens

Het ingevulde schadeformulier was
goed leesbaaar

32

0%

Vraag 6.

20%

28

39

Neutraal

21

(Helemaal)
mee eens

46

40%

60%

80%

100%

Kennen respondenten de ‘Mobielschadenmelden’ app?

89% geeft aan nog nooit gehoord te hebben van de ‘Mobielschademelden’ app. 1% weet het niet.
10% heeft wel eens gehoord van de ‘Mobielschademelden’ app,

van deze groep heeft 21% de app

ook wel eens gebruikt.

Onderzoeksverantwoording





Het onderzoek heeft plaatsgevonden van vrijdag 5 februari t/m woensdag 10 februari
Het gaat om kwantitatief online onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars waarbij
gebruik is gemaakt van het GfK panel.
De doelgroep bestaat uit personen die in 2015 en/of in 2016 een schadeformulier hebben
ingevuld.
Bruto zijn n=900 respondenten uitgezet. Netto hebben n=713 respondenten deelgenomen aan
het onderzoek. Het responspercentage bedraagt 79%.

