
Vedr. forsikringssag løbende fra 2013 frem til 2019 

 

Da vi køber hus i december 2012, forventer vi ikke at skulle bruge en ejerskifteforsikring, men køber den 
alligevel – bare for en sikkerheds skyld. 

Det viser sig at være heldigt, da vi kort efter indflytning opdager, at der er revner i flere vægge – og de 
udvikler sig. Vi tager fat i forsikringen, der hurtigt afviser, at det er ”deres sag”. Vi fornemmer klart, at vi får 
brug for rådgivning, hvis vi vil opnå den hjælp, vi troede, vi havde sikret os. 

Vi kontakter William, der fra start informerer os om, at han også mener denne sag er forsikringens, men at 
vi skal være forberedte på at det vil tage tid, og at han selvfølgelig ikke kan garantere at vi vinder – dog 
mener han klart, at vi har en god sag. 

William har en stor viden, vi har nydt godt af. Desuden har han et stort netværk bestående af bl.a. 
advokater og håndværkere, der er uvildige i forhold til forsikringen. 

Han skaber kontakt og deltager i møde med advokaten, hvor vi ender i en syns- og skønssag.  

Det har været en lang, dyr og uvis proces med blandede mavefornemmelser. 

Havde vi ikke kontaktet William, er det uvist, om vi overhovedet havde opnået at få dækket noget af sagen. 
Og da vi står med et overslag fra en entreprenør på 740.000 kr. og forsikringen vil give os 240.000, er det 
takket være William og hans uvildige samarbejdspartnere, at vi fik fortsat ”kampen” og endte med at 
”vinde” 680.000 kr. til udbedring af skaden. 

Ud over lange sagsbehandlingstider, forsøg på at forhale sagen, løgne og ”fælder” lagt af forsikringen har vi 
desværre yderligere erfaret, at de personer, der bruges i syns- og skønssager, har dette som bi-job ud over 
at være taksator i forsikringsselskaber?! 

For at vinde en sag over forsikringen, er det essentielt at du har uvildige personer omkring dig hele vejen. 
Til dette er Du/I hjulpet godt i gang med jeres kamp mod forsikringen ved at vælge William, og vi kan kun 
varmt anbefale ham. 
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