het RekenBureau
Werkwijze Het RekenBureau
U heeft een opdracht gegeven voor het maken van een rapportage van verlies van
arbeidsvermogen of verlies van levensonderhoud. Hier geven wij weer wat u tijdens het
opstellen van deze rapportage van Het RekenBureau kunt verwachten.
Algemeen
1.

Na ontvangst van de opdracht wordt een opdrachtbevestiging verzonden.

2.

Er wordt onderzocht of alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Indien dit niet het geval
is wordt met u overlegd op welke wijze de informatie beschikbaar kan komen. Zonodig
kan Het RekenBureau de benodigde informatie verzamelen.

3.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de te gebruiken uitgangspunten. Het
RekenBureau draagt zorg voor de rekenkundige uitwerking van deze uitgangspunten.

4.

Indien er onduidelijkheid bestaat over de te gebruiken uitgangspunten zal de
rekenkundig expert hierover nadere vragen stellen.

Rapportage
1.

Na ontvangst van alle benodigde informatie, of indien alle gegevens al van aanvang af
aanwezig zijn, wordt binnen een termijn van 4 weken een conceptrapportage per email
verzonden. Bij afwijking van deze termijn wordt u hierover geïnformeerd.

2.

De rapportages van Het RekenBureau worden op een transparante en inzichtelijke
wijze ingericht.

3.

In de rapportage wordt vermeld welke activiteiten door de rekenkundig expert zijn
verricht om de rapportage te kunnen opstellen.

4.

Een tweede rekenkundig expert voert een eindcontrole uit en ondertekent eveneens het
rapport.

5.

De opdrachtgever heeft de gelegenheid eventuele correcties op deze conceptrapportage aan te geven.

6.

Na accordering wordt de definitieve rapportage verstuurd.

Gezamenlijke opdracht
Indien door partijen een gezamenlijke opdracht wordt verstrekt voor een personenschadeberekening wordt iedere opdrachtgever steeds op de hoogte gehouden van de
communicatie met een andere partij. Zowel de concept rapportage als de definitieve
rapportage worden tegelijkertijd aan beiden verzonden.
Hetgeen hierboven onder “algemeen” en “rapportage” is vermeld is vanzelfsprekend ook bij
een gezamenlijke opdracht van toepassing.
Kosten
Tegelijkertijd met verzending van de rapportage, dan wel kort daarna, wordt door Het
RekenBureau de nota verzonden. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
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