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Athlon Nederland optimaliseert schademelding
en -afhandeling

Athlon Nederland, trotse marktleider van mobiliteitsoplossingen in Nederland, slaat 

de handen ineen met softwarebedrijf Openclaims voor het verder optimaliseren van 

haar schadeproces, van de schademelding tot en met het verhalen van de kosten 

op de tegenpartij. Met het Openclaims-platform zet Athlon een volgende stap in het 

bieden van een optimale mobiliteitsoplossing aan haar leaserijders, dealers, scha-

deherstelbedrijven en verzekeraars. Dankzij deze end-to-end-oplossing verlopen 

alle contacten met partners voortaan via één platform. Een naadloze verbinding van 

schademelding en afhandelingsprocessen.

Klantgericht innoveren

Zorgeloze en duurzame mobiliteit staat centraal binnen Athlon. Ook in het geval van schade 

is het doel van Athlon om snelle en klantgerichte service te verlenen. Leaserijders kunnen 

altijd en overal (digitaal) schade melden, straks kunnen zij ook de status van de schade-af-

handeling blijven volgen. Precies weten wat er met jouw leaseauto gebeurt en nog belang-

rijker wanneer deze klaar is.

De focus van de samenwerking tussen Athlon en Openclaims ligt dan ook op het creëren 

van een digitaal, efficiënt en geïntegreerd proces. Dit zorgt ervoor dat Athlon, in het geval 

van schade aan één van haar voertuigen, de leaserijder een eersteklas herstelproces aan-

biedt. De software van Openclaims ging op 8 juni live en de uitrol van alle functionaliteiten 

volgt gefaseerd in de weken hierop.

De keuze voor Openclaims is vooral gedreven door de hoge mate van flexibiliteit en het 

niveau van databeveiliging van het platform. Dit maakt het eenvoudig om de software aan 

te sluiten op bestaande processen en om gegevens op een veilige manier uit te wisselen 

tussen partners. “We zijn blij met deze stappen die we als Athlon samen met het Open-

claims platform maken. Een nog verder verbeterde en persoonlijke digitalisering van onze 

dienstverlening voor onze klanten. Wij creëren één end-to-end-proces waarin alle part-

ners eenvoudig kunnen samenwerken. Dit zorgt voor een betere digitale beleving voor 

onze klanten en een grotere efficiëntie.”, aldus Virginia Azavedo, Chief Operations Officer bij 

Athlon Nederland.
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Noot voor de redactie

Over Openclaims
Openclaims biedt een Software-as-a-Service (“SaaS”) oplossing aan klanten in de fleet-, 
verzekerings-, en OEM-sector.  Het Openclaims platform biedt een end-to-end oplossing 
waarmee klanten touchless backend processen kunnen inrichten, digitale customer jour-
neys kunnen opzetten en data-gedreven distributie van autoreparaties kunnen realiseren. 
Dit resulteert in reparatie van topkwaliteit, controle over de reparatiekosten, lagere proces-
kosten en maximale klanttevredenheid. Meer informatie: www.openclaims.com

Over Athlon
Athlon ontwikkelt innovatieve, duurzame, flexibele en (kosten)efficiënte mobiliteitsop-
lossingen. Athlon is trotse marktleider in Nederland en bestaat al meer dan 100 jaar. Haar 
klanten en medewerkers zijn de belangrijkste inspiratiebron en drijfveer. Benieuwd naar de 
ambitie van Athlon? Dat is zorgeloze en duurzame mobiliteit. Vandaag en morgen. Athlon is, 
rechtstreeks of via partners, actief in meer dan 20 landen in Europa, met het hoofdkantoor 
gevestigd in Nederland. Athlon maakt deel uit van Mercedes-Benz Mobility AG. 
Meer informatie: www.athlon.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Patrick Conings | Events & Communication Manager
E-mail: patrick.conings@openclaims.com
GSM: +31 6 51 055 000

Openclaims is ook zeer verheugd met het partnerschap met één van de meest toonaange-

vende Europese mobiliteitsproviders “Qua visie op de toekomst van claims en schadeher-

stel liggen Athlon en Openclaims op één lijn. Dit maakt dat wij onze gezamenlijke toekomst 

met veel vertrouwen tegemoetzien”, aldus Evert Jan Stagge, CCO bij Openclaims.

 www.openclaims.com
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