
Claim Indienen

Handleiding 



1 Registeren. Vul je gegevens in

Mag gelijk zijn aan 
e-mail adres

Toelichting
• Vul hier je gegevens in.
• Klik op registreren.

Opmerking
Het is nuttig om deze pagina in je favorieten te bewaren. Zo kun je, nadat je 
een claim hebt ingediend, terugkomen om in te loggen en de status van jouw 
claim te bekijken. Ga dan naar: Inloggen.



2 Werk je profiel bij

Toelichting
• Vul bij uw gegevens je voor- en achternaam in en optioneel je 

telefoonnummer.
• Klik op Bijwerken.

Opmerking
• In deze stap hoef je nog niet je e-mail te bevestigen.



3 Bevestig jouw e-mailadres

Toelichting
• Controleer je e-mail en klik op e-mail bevestigen in het blauwe venster. Je 

ontvangt nu een e-mail in je persoonlijke mailbox.

Opmerking
• Je hoeft in deze stap niet nogmaals je voor en achternaam in te vullen.

Dit hoeft niet meer 
in deze stap

Niet nodig in deze 
stap, tenzij je 
gegevens alsnog 
wilt wijzigen

Bevestig je 
E-mailadres



4 Bevestig het account via je mailbox

Toelichting
• Je krijgt een e-mail van SGR op het door jou ingevulde e-mailadres. Ga naar 

je mailaccount en activeer het account door op de link in de e-mail te 
klikken, of deze naar je browser te kopiëren.

!Let op!
Deze e-mail kan in je SPAM-box terecht komen. 

Voorbeeld van e-
mail die je 
ontvangt

Klik op deze link



5 Ga naar Claim overzicht

Toelichting
• Je kunt direct naar Claim-overzicht in de linker kolom gaan. Daar kun je een 

claim indienen.

Opmerking
• Je ziet rechtsboven of je bent ingelogd. Als je bent ingelogd, staan daar je 

voor- en achternaam.

Je kunt nu hier je claim 
indienen

Je hoeft niet in te loggen, 
tenzij je bent uitgelogd

https://sgrnl.microsoftcrmportals.com/SignIn


6 Dien je claim in

Toelichting
• Dien je claim in bij de juiste schade door op de blauwe knop te klikken.

Opmerking
• Als je een claim hebt ingediend, zie je deze terug onder: Status van mijn 

claims. 

Dien je claim in



7 Vul je persoonlijke gegevens in



8 Vul je bankgegevens in

Toelichting
• Vul je bankgegevens in. Je BIC-code kun je opvragen bij je bank. Je vindt 

hem ook gemakkelijk online via Google.



9 Vul boekingsinformatie in

Toelichting
• Vul je boekingsgegevens in.
• Klik op bestanden toevoegen en voeg een digitale kopie van je 

boekingsbevestiging toe.

Voeg hier je 
boekingsbevestiging toe 
als bestand

Na toevoegen verschijnt 
hier de bestandsnaam



10 Voer je kosten en betalingsbewijs in

Toelichting
• Vul gemaakte kosten in. Zijn er geen kosten vul dan 0 (nul) in. 
• Voeg een digitale kopie van je betalingsbewijs toe. 

Voeg hier een kopie van 
je betalingsbewijs toe als 
bestand

Na toevoegen verschijnt 
hier de bestandsnaam

!let op: vul bedragen in 
zonder euroteken!



11 Geef akkoord op jouw claim

Toelichting
• Dien nu je claim in. 

Controleer en geef akkoord 
op jouw claim



12 Jouw claim is in behandeling

Toelichting
• Je claim is ingediend. Je ziet de claim onder Status van mijn claims.
• Je vindt hier ook je claimnummer.

Jouw claim verschijnt hier


