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Geheel gemoderniseerd kantoor KakesWaal feestelijk geopend

KakesWaal ziet opdrachtgevers primair 
kiezen voor kwaliteit en klanttevredenheid

Met een met meer dan 150 relaties uit de verzeke-
rings- en schaderegelingsbranche  goed bezocht 
‘open huis’  heeft KakesWaal zijn  fraaie, geheel 
naar de huidige maatstaven gemoderniseer-
de kantoorpand ‘Kalfstede’  aan de Kalf  186 in 
Zaandam in Zaandam  op gepaste, feestelijke en 
geanimeerde  wijze  geopend. een bijeenkomst 
die geheel in lijn was met de persoonlijke aanpak 
die het landelijk werkende Zaanse  expertise- en 
taxatiebureau  kenmerkt. 

Directeur Dick de Boer en zijn inmiddels 46 medewerkers, 
onder wie negen vaste freelancers, lieten hun relaties vol 
trots hun nieuwe onderkomen zien. “We hebben binnen-
muren eruit gehaald en het kantoor door de toepassing 
van veel glas veel transparanter gemaakt. Bovendien 
zijn de werkplekken ruimer van opzet, mede doordat 
veel administratiekasten door onze grotendeels digitale 
werkwijze niet langer nodig waren. Bovendien hebben 
we nieuwe vloerbedekking gelegd en de muren een fris 
kleurtje gegeven. We zijn dan ook zeer te spreken over 
ons nieuwe bedrijfspand.”

  
KakesWaal houdt zich primair met expertise- en taxatie-
werkzaamheden bezig in zowel  het zakelijke als particu-
liere brandsegment. Ook is het bureau contractpartner 
van SRK Rechtsbijstand voor bouwkundige rechtsbij-
standdossiers. Daarnaast maken ook commerciële waar-
deringen, bouwkundige rechtsbijstandszaken en bouw-
kundige opnamen, alle uitgevoerd door pure specialisten 
op deze vakgebieden, deel uit van de activiteiten.  In een 
tijd waarin het de expertisebranche niet bepaald voor de 
wind gaat, maakt KakesWaal een gestage groei door. Het 
kantoor biedt met een groot aantal vaste experts, aan-
gevuld met negen vaste regionale freelancers  een lan-
delijke dekking. Eind vorig jaar is een nieuwe (bouwkun-
dig) expert in dienst getreden en per 1 maart volgt een 
tweede, terwijl het bedrijf bovendien een vacature heeft 
voor nog een schade-expert voor de regio noordwest Ne-
derland.  

De Boer licht toe: “We groeien nog steeds jaarlijks op 
expertisegebied, vooral in het volmachtsegment. Onze 
opdrachtgevers kiezen primair voor kwaliteit en klantte-
vredenheid, al blijft de prijs uiteraard ook een belangrijke 
factor maar niet doorslaggevend. Onze kracht zit dan ook 
in onze experts, die hun vakmanschap combineren met 
persoonlijke aandacht voor verzekerden.  En hoewel wij 
niet het laagste uurtarief hanteren, zorgen wij door onze 
efficiënte en doortastende werkwijze dat schades snel 
en goed – doorgaans in ‘één bezoek – worden afgehan-
deld. Daardoor zijn onze opdrachtgevers per saldo vaak 
voordeliger uit”, aldus de KakesWaal-directeur, die de 
toekomst van zijn bureau dan ook vol vertrouwen tege-
moet ziet.” <

Cunningham Lindsey ondersteunt haar 
klanten met een zo effectief en efficiënt 
mogelijke dienstverlening. Dat doet zij in 
de volle breedte: van traditionele schade-
expertise tot innovatief risk management. 
Een totaalpakket aan diensten en services 
in de gehele schadeketen. Daarin vormt zij 
een onmisbare schakel.

Right People
Right Place
Right Time

Right Place
Met kantoren in Rotterdam, Amsterdam, 
Eindhoven en Hoogeveen is er altijd een 
expert in de buurt om u van dienst te zijn. 
Wij streven ernaar u immer met de juiste 
mensen, op het juiste moment van dienst 
te zijn. Waar uw schade zich ook voordoet. 
Via ons International Desk Team heeft u 
toegang tot meer dan 600 kantoren in   
70 landen wereldwijd.   
      
Right Time
Cunningham Lindsey biedt haar klanten 
de best mogelijke oplossing door 
innovatief te zijn en de juiste kennis en 
expertise op het juiste moment in te 
zetten. 
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Right People
In Nederland staan meer dan 300                                                    
medewerkers voor u klaar. Wij beschikken 
over experts met een brede en diepgaande                                              
kennis die schade-expertises verrichten 
in alle disciplines. Vanuit onze divisies 
Expertise en Major & Complex Loss 
zijn wij actief op het gebied van o.a. 
aansprakelijkheid/CAR, beroepsaan-
sprakelijkheid, bedrijfsschade, personen-
schade, property en marine/transport. 
Daarnaast sluit onze flexibele dienst-
verlening zoveel mogelijk aan bij de 
wensen van onze stakeholders en bieden 
wij met inTrust uiteenlopende TPA 
activiteiten, waaronder claimshandling 
en regres. Vanuit Clarc kunnen onze 
collega’s van toegevoegde waarde zijn 
op het gebied van risk management, 
vooropnamen en inspecties. De divisie 
Fraudebeheersing en Onderzoek verricht 
fraude-onderzoek en pre-employment 
screenings. En onder het label RELET 
vindt belangenbehartiging in letselzaken 
plaats.
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