
Wij zijn 



Schademelden als 
wagenparkbeheerder



Mocht de chauffeur hulp kunnen gebruiken bij het melden van de schade dan kan je als 
wagenparkbeheerder de chauffeur op weg helpen vanuit je eigen omgeving. 
Daarbij kan je de chauffeur nog zo ver met de schademelding helpen als nodig. 

Hoe doet je dat?

• Log in op mijn.bumper.nl en klik rechtsonder op de knop: Maak nieuwe schademelding
• Vul de vragen in en klik op: Sla op en ga verder
• Maak bij iedere vervolgstap de keuze: Vul ik in of Vult chauffeur in
• Wil je dat de chauffeur vanaf nu de melding invult? Kies dan ‘Vult chauffeur in’ en kies hoe 

de chauffeur de link van deze melding ontvangt: via SMS of WhatsApp. 
• De chauffeur krijgt een bericht met een link waarmee de melding aangevuld en voltooid kan 

worden.

Schademelden door de wagenparkbeheerder: 
help de chauffeur op weg





Als wagenparkbeheerder kan je ook zelf een schademelding in Bumper zetten.

Hoe doe je dat?

• Log in op mijn.bumper.nl en klik rechtsonder op de knop:
Maak nieuwe schademelding

• Vul de vragen in en klik op: Sla op en ga verder
• Herhaal de vorige stap bij iedere stap van de schademelding
• Doorloop alle stappen tot je bij de laatste stap: Afronden komt
• Maak hier de keuze: Indienen bij TVM of Niet indienen bij TVM 
• De schademelding is afgerond in Bumper 

Heb je ervoor gekozen om de schademelding in te dienen bij TVM? 
Zodra TVM de schademelding oppakt zetten zij de melding in de Mijn TVM omgeving. 
Dit kan enkele dagen duren. 
Vanuit Mijn TVM kan je de voortgang van de afhandeling volgen.

Schademelden door de wagenparkbeheerder: 
schade via de desktop omgeving melden



Heb je toch een papieren schadeformulier gekregen van de chauffeur? 
Geen probleem. Deze kan je gewoon in Bumper toevoegen. 

Hoe doe je dat?

• Voer de schademelding in zoals je gewend bent 
• Voeg bij de stap foto’s onder het kopje bijlage de 

foto’s van het ingevulde schadeformulier toe
• Rond de schademelding af

Schademelden door de wagenparkbeheerder: 
papieren schadeformulier 



Als wagenparkbeheerder kan je ook schades registreren die ontstaan als een charter onderweg 
is met jouw materieel. 

Dit werkt als volgt: 

• Log in op mijn.bumper.nl en klik rechtsonder op de knop: Maak nieuwe schademelding
• Kies voor: Charter schade 
• Selecteer de charter en chauffeur, indien deze nog niet in Bumper staan kan je deze hier ook toevoegen 
• Selecteer waaraan je schade hebt (oplegger/aanhanger, werkmaterieel en/of lading) 
• Doorloop alle stappen tot je bij de laatste stap: Afronden komt
• Maak hier de keuze Indienen bij TVM of Niet indienen bij TVM 
• De schademelding is afgerond in Bumper 

Heb je ervoor gekozen om de schademelding in te dienen bij TVM? Zodra TVM de schademelding oppakt 
zetten zij de melding in de Mijn TVM omgeving. Dit kan enkele dagen duren. 
Vanuit Mijn TVM kan je de voortgang van de afhandeling volgen

Schademelden door de wagenparkbeheerder:
schade veroorzaakt door charter




