Verhaal uw
letselschade
Belangenbehartiging
bij letselschade

Slachtoffer… en nu?
Een verkeersongeval. Een bedrijfsongeval. En ineens bent u
een slachtoffer. De schrik, de pijn, de boosheid, het verdriet,
u weet er alles van. Soms is de schade die u ondervindt klein,
soms zijn de gevolgen verstrekkend. In alle gevallen kunt u
bij ons terecht. Als u meent dat het ongeval buiten uw schuld
heeft plaatsgevonden kunnen wij héél veel voor u betekenen.
Westlandse nuchterheid
Soms zijn excuses van de ‘veroorzaker’ voor u voldoende. Vaak is het misplaatst
om het onderste uit de kan te halen. ‘Amerikaanse toestanden’ zijn niet nodig,
maar laten we wel reëel blijven: het is soms ook misplaatst om ‘laat maar!’ te
zeggen en ‘de boel de boel’ te laten.

Westlands bedrijf
Wij willen ons graag voorstellen. Ons bedrijf is gevestigd in Westland. Vanuit
onze verbondenheid met de streek richten wij ons op u, Westlanders. Wij zijn
letselschaderegelaars met een enorme ervaring. Wij zijn geen advocaten, die u
vaak veel geld kosten. Wij organiseren het zo dat er ‘in der minne’ wordt geschikt,
dus buiten de rechter om. Het klinkt wellicht een beetje vreemd voor u, maar als
wij u bijstaan dan kost het u niets.

Gratis? Hoe kan dat?
Wij helpen u zonder dat u ooit een rekening van ons krijgt. Ook maken wij geen
aanspraak op een deel van de schadevergoeding. Bij wet is het zo geregeld dat
het inschakelen van uw rechtshulpverlener – en dat zijn wij – voor rekening komt
van de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Wij worden dus wel betaald,
maar niet door u.

Vertrouwen
U kent ons nog niet, maar u kunt ons vertrouwen. Wij zijn gecertificeerd registerexperts en wij mogen het Keurmerk Letselschade voeren. Wij begrijpen dat echt
vertrouwen pas ontstaat als wij met elkaar op weg gaan. Wij komen graag naar u
toe voor een verkennend gesprek. Op onze website kunt u over ons lezen.

Wat moet u zelf doen?
Overweegt u een schadevergoeding te claimen? Dan is het verstandig de
volgende aandachtspunten in de gaten te houden:
- hebt u medische of mentale klachten na een ongeval? Schrijf deze voor u zelf
op en zorg ervoor dat uw huisarts alles vastlegt in uw dossier;
- bewaar alle rekeningen die te maken hebben met uw schade;
- neem contact op met ons als u benaderd wordt door de verzekeraar van
de tegenpartij.

Wilt u meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer:
0031 (0)174 - 76 88 80.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en
beantwoorden graag uw vragen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. U
krijgt dan zo snel mogelijk een eerste advies van ons over uw specifieke situatie.
Wij komen graag naar u toe, maar u bent voor een vrijblijvend gesprek ook
elke vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom op ons kantoor aan de
Zuidweg 59 in Naaldwijk.
Een afspraak maken mag maar hoeft niet.

Letselschade [de; v(m); meervoud: schaden, schades]:
de fysieke en geestelijke schade ten gevolge van een
ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is.

Het
schaderegelingsproces
inzichtelijk gemaakt
Om uw schadevergoeding goed te kunnen regelen,
gaan wij als volgt te werk:

1 Contact
Wij nemen telefonisch contact met u op naar aanleiding
van uw melding.

2 Wie is aansprakelijk?
Als eerste stellen wij vast of iemand aansprakelijk kan
worden gesteld. Als dat het geval is, sturen wij namens u
een aansprakelijkstelling naar de veroorzaker en/of diens
verzekeraar.

3 Een (persoonlijk) intakegesprek
U maakt een afspraak voor een persoonlijk bezoek bij
u thuis of bij ons op kantoor. U maakt kennis met een
van ons. Hij neemt ruim de tijd om alles met u door te
nemen en al uw vragen te beantwoorden. U krijgt advies
over uw specifieke situatie. Van het gesprek ontvangt
u een verslag. U kunt dan rustig nagaan of alles wat
besproken is goed is verwoord.

4 Wat is uw schade?
Wij berekenen uw schade. Samen met u verzamelen wij alle bewijsstukken
om uw totale schade, inclusief smartengeld, te kunnen vaststellen. Wij vragen
zo nodig bij de tegenpartij een voorschot aan. U hoeft dan niet uw extra
uitgaven zelf voor te schieten.

5 Medisch
Ter onderbouwing van uw letsel en schade is het vaak nodig medische
informatie te overleggen.
Op grond van een door u af te geven medische machtiging zal informatie
over het ongevalsletsel bij uw behandelend artsen worden opgevraagd.
De medisch adviseur van Letselschaderegeling Westland adviseert over uw
letsel en de gevolgen. Zeker als er sprake is van blijvend letsel en/of mogelijke
toekomstige risico’s.

6 Onderhandelen over een rechtvaardige regeling
Onderhandelen maakt een wezenlijk deel uit van schaderegelen. We houden
uw belangen daarbij goed in het oog en gaan voor een rechtvaardige
schadevergoeding. Natuurlijk leggen wij het onderhandelingsresultaat aan u
voor. U hebt daarbij het laatste woord. En lukt het niet tot overeenstemming
te komen, dan kunnen wij u vertegenwoordigen in een rechtszaak.

Tevreden klanten
‘Ze kennen de problematiek op
hun duimpje.’
‘Na het eerste gesprek wist ik dat
het goed opgepakt zou worden.’
‘Ik hoefde me nergens meer in te
verdiepen, het is mijn vak niet, wel
het hunne.’
‘Als je het zelf doet, krijg je toch
niet wat je toekomt. Het is allemaal
zo ingewikkeld.’
‘Ik had binnen de kortste keren een
voorschot op mijn bankrekening.’
‘Het is prima afgehandeld. Ik
ben dik tevreden. En ik heb geen
rekening gezien.’
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