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I SKAD samles den frie autoskadebranche, som omfatter både autolakerere,
karrosseriværksteder og andre aktører der arbejder med autoskader.
Takseringshjælp.dk har valgt at blive medlem af SKAD, for både at stå stærkere overfor
udfordringer, samt at blive en del af den store udviklingsproces, der løbende arbejdes med i
autoskadebranchen.
I takt med at biler bliver mere og mere avancerede, er skadesopgørelse og korrekt reparation en
voksende udfordring. Dette kræver tæt samarbejde og en stadig kompetenceudvikling indenfor
SKAD-kredsen, som i årevis har sat trafiksikkerhed og kvalitet i højsædet.
Takseringshjælp.dk kan derfor være en vigtig part i denne udvikling, da netop korrekte
opgørelser af skader med alle nødvendige forhold i orden, er grundlaget for at bilisterne
modtager en bil tilbage som man kan stole på, er i orden. Ydermere så stilles der skarpt på de
forsikringsselskaber og aktører, der kontinuerligt presser værksteder til at hoppe over hvor
gærdet er lavest. Det kræver også kompetence og efteruddannelse hos taksatorer, for at kunne
forholde sig fagligt korrekt til en skade, hvilket desværre ikke altid er tilfældet.
I SKAD byder vi Takseringshjælp.dk hjerteligt velkommen og ser frem til et godt samarbejde.

Takseringshjælp.dk er en privat undervisnings- og konsulentvirksomhed der hovedsageligt beskæftiger sig med at hjælpe
autoværksteder, karrosseriværksteder og autolakerere med at udarbejde korrekte tilbud ved reparation af forsikringsskader.
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation,
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor
disse områder.
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse,
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.
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