
Een scheur in uw woning? Aardbevingsschade? 
Meld het altijd! 

Vermoedt u aardbevingsschade en heeft u de schade nog niet gemeld? Misschien ziet 
u op tegen de rommel bij het herstellen van deze schade? 

Het is goed om te weten dat u er zo weinig mogelijk werk van heeft. De aannemer  
ontruimt de ruimte voor het herstellen van de schade en laat de ruimte ook weer netjes 
achter.

Wist u ook dat u vanaf 1 juli 2019 recht heeft op een overlastvergoeding van € 685,-  
bij erkende aardbevingsschade? 

Scheuren in uw woning
Heeft u scheuren in uw woning? Of twijfelt u of het schade door aardbevingen is? 
Neem altijd contact op met Lefier via telefoonnummer 088 - 20 33 000. Lefier streeft 
ernaar om binnen 14 dagen bij u te komen en de schade te bekijken. Heeft u schade 
aan uw woning maar blijkt dat dit geen aardbevingsschade is? Dan herstelt Lefier de 
scheuren zoals Lefier normaal scheuren herstelt. 

Op de achterkant van deze flyer ziet u wat er gebeurt nadat u de schade gemeld heeft.



Aardbevingsschade 
Wat gebeurt er na uw melding?
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STAP 1 Melding bij Lefier
• Telefonisch: 088 - 2033000
• Mail: info@lefier.nl

STAP 2 Medewerker Lefier op bezoek
• Medewerker Lefier komt  bij u langs, inventariseert de scha-

de en controleert de veiligheid
• Medewerker van Lefier maakt foto’s en stelt rapportage op
• Rapport wordt naar TCMG (Tijdelijke Commissie  

Mijnbouwschade Groningen) gestuurd

STAP 3 Rapport
• TCMG beoordeelt het rapport
• 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
• 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 € 685,-
• De aannemer keert de overlastvergoeding aan u uit nadat de 

schade is hersteld
• Voor extra bijkomende kosten kunt u een vergoeding aanvragen 

bij TCMG via www.schadedoormijnbouw.nl

* Aan deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend


