
Minimale overlast
Misschien ziet u op tegen de rommel 
bij het herstellen van deze schade. 
Wij beperken de overlast voor u tot een 
minimum! De aannemer maakt de ruimte, 
waar gewerkt moet worden, vrij. En na het 
herstellen van de schade laat hij de ruimte 
weer netjes achter. 

Compensatievergoeding
Sinds 1 juli 2019 heeft u in geval van 
aardbevingsschade recht op een 
overlastvergoeding van de NAM van € 685,-

Een scheur in uw woning? 
Aardbevingsschade? Meld het bij Lefier!

Scheuren in uw woning
Neem bij schade aan uw huurwoning altijd 
contact op met Lefier. Bel naar 088 20 33 000
of meld de schade via het formulier op 
onze website. Wij komen binnen 14 dagen 
bij u langs om de schade te bekijken. Als 
blijkt dat de schade aan uw woning geen 
aardbevingsschade is, dan herstelt Lefier de 
scheur(en) ook. Maar u heeft dan geen recht 
op een overlastvergoeding.

Op de achterkant van deze flyer ziet u wat er 
gebeurt als u de schade meldt bij Lefier.

Heeft u scheuren in de binnen- of buitenmuren van uw huurhuis? En denkt 
u dat dit komt door aardbevingen? Meld de schade dan altijd bij Lefier! 
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STAP 1: Meld de schade bij Lefier 
Telefonisch: 088 20 33 000
Internet: www.lefier.nl > klik op de knop ‘Aardbevingsschade melden’
Mail: info@lefier.nl

STAP 2. Medewerker Lefier komt op bezoek 
Medewerker van Lefier maakt foto’s en stelt een rapport op. 
Het rapport wordt naar IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) gestuurd. 

STAP 3. Rapport 
IMG beoordeelt het rapport. Dit kan enkele maanden tot meer dan een half jaar duren.
Erkende mijnbouwschade? ➝ Lefier geeft aannemer opdracht voor herstel.
Geen mijnbouwschade?  ➝ Lefier herstelt de scheur(en). 
  U heeft geen recht op overlastvergoeding. 

STAP 4. Aannemer aan de slag 
Aannemer stuurt u een brief over de herstelwerkzaamheden.
Aan de hand van het rapport herstelt de aannemer de schade.

STAP 5. Vergoeding kosten 
Vanaf 1 juli 2019 heeft u bij erkende mijnbouwschade recht op een overlastvergoeding 
van de NAM van € 685,- De aannemer keert de overlastvergoeding aan u uit nadat de 
schade is hersteld. Voor extra bijkomende kosten kunt u een vergoeding aanvragen bij 
IMG via www.schadedoormijnbouw.nl.

* Aan deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend
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