
Heeft u hulp nodig?

U kunt bij ons terecht
Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, kunt u met veel vragen 

zitten. Over bijvoorbeeld uw inkomen, maar ook over wetten 

en regels waar u mee te maken heeft. Waar kunt u terecht 

met deze vragen? Er zijn zoveel loketten en organisaties.

Het is prettig om een vast contactpersoon met kennis van 

zaken te hebben. Een onafhankelijk contactpersoon waar  

u uw verhaal, onzekerheden en vragen aan kwijt kunt.  

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag 

op weg.

Wat kunt u van ons verwachten?
✓ Uitleg over uw wettelijke WGA-uitkering van het UWV

✓ Uitleg over wetten en regels

✓ Advies passend bij wat u wilt en kunt

✓ Hulp bij contact met het UWV

✓ Overzicht van uw geldzaken

✓ Begeleiding naar vrijwilligerswerk of betaald werk

✓  Hulp bij het vinden van een coach of  

beroeps   keuze-adviseur

Wat kunnen we voor u betekenen?
•  CoMetec voert de dienstverlening uit voor de 

verzekeringen van NV schade. Als u vragen heeft, dan 

krijgt u een medewerker van CoMetec te spreken.

•   Als u in de toekomst recht heeft op een uitkering van 

NV schade, dan neemt een medewerker van CoMetec 

contact met u op wanneer het nodig is.

•  Via CoMetec ontvangt u gratis hulp én uw eigen 

contactpersoon waaraan u uw vragen kunt stellen.

Wij bieden u een helpende  
hand als u arbeidsongeschikt bent
Wij zijn de vaste contactpersonen voor de klanten van  

NV schade en helpen u graag bij uw vragen.

•  De situatie waarin u terecht komt bij 

arbeidsongeschiktheid kan ingewikkeld zijn. Wilt u uw 

verhaal kwijt? Dan zijn wij er voor u om u te 

ondersteunen en waar nodig u wegwijs te maken in de 

wetten en regels.

•  Kunnen wij u daarmee helpen? Dan bespreken  

wij dat graag persoonlijk met u.

•  Hiervoor kunt u uw contactgegevens op de achterkant  

van de antwoordkaart invullen. Als u deze uitknipt kunt  

u die naar ons terugsturen.

•  Belt u liever zelf? Dan kunt u ons bereiken op  

0800-5103.

✁

ANTWOORDKAART

Naam: Telefoonnummer:

E-mailadres: Datum:
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www.nvschade.nl

NV schade heeft de uitvoering van de verzekeringen  

uitbesteed aan CoMetec.

Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur op 0800–5104,  

of via werkgever@cometec.nl of werknemer@cometec.nl

Heeft u nog vragen? 

U kunt contact opnemen met CoMetec als u meer wilt weten over onze verzekeringen.

U kunt ons bellen 
op 0800 5103

U kunt een e-mail naar 
casemanagement@cometec.nl@

Vul het contactformulier 
in op nvschade.nl

Stuur de onderstaande 
antwoordkaart retour. 

Wij helpen 
 u graag

✁

U kunt uw ingevulde antwoordkaart in een envelop naar ons opsturen via  

NV schade, antwoordnummer 16062, 2501 VE Den Haag. Er is geen postzegel nodig. 

U kunt uw antwoord ook mailen naar casemanagement@cometec.nl.


