Claim
jouw letselschade
Kosteloze belangenbehartiging
bij letselschade



Slachtoffer
van een ongeval… en nu?
Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo luidt het spreekwoord.
Maar hoe voorzichtig je zelf ook bent, een ongeluk is lang niet
altijd je eigen schuld. In die gevallen heb je bijna altijd recht op
schadevergoeding. Dat is een vergoeding voor de lichamelijke en
geestelijke, maar ook financiële schade die je als gevolg van het
ongeval ondervindt. Misschien heb je een verkeersongeval gehad,
is er een ongeluk op je werk gebeurd, word je gebeten door een
hond of heb je een ander ander ongeval meegemaakt.
Eén ding is zeker: slachtoffer zijn is altijd erg vervelend, vooral wanneer hier
lichamelijk of geestelijk letsel bij komt kijken. Na de eerste schrik overheersen
vaak de pijn, boosheid, maar ook het verdriet. Je weet er waarschijnlijk alles van.
Soms is de (letsel)schade die je ondervindt beperkt, maar vaak heeft een
ongeval verstrekkende gevolgen. Het raakt je leven, zowel privé als zakelijk.
Je moet al snel van alles regelen. Misschien kun je (tijdelijk) niet meer werken,
mis je inkomsten of heb je simpelweg hulp nodig met dagelijkse zaken, zoals
het doen van de boodschappen en het huishouden. Wat je ook overkomen is,
wij gaan je helpen om de schade kosteloos voor je te verhalen. Er is vaak meer
mogelijk dan je nu misschien denkt.



Waar heb ik recht op? 



Wat doen wij voor je? 



Wat moet ik doen? 



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



Waar heb ik recht op?



Wat doen wij voor je?

Na de eerste schrik en pijn die vaak met een ongeval gepaard gaat,
komt er veel op je af. Je moet dingen regelen waar je waarschijnlijk
nog nooit eerder mee te maken hebt gehad, juist in een periode
waarin je erg kwetsbaar bent. Wie moet er aansprakelijk gesteld
worden en hoe zorg je ervoor dat jouw schade vergoed wordt?
Op welke vergoedingen heb je recht? Hoe zit het met smartengeld?
Vragen waar je mee te maken krijgt, terwijl je jezelf eigenlijk het
liefst wilt richten op je herstel. Vaak heb je recht op een financiële
vergoeding, maar ook hulp of ondersteuning voor praktische zaken
waar het ongeval (in)direct invloed op heeft. Na ons eerste contact
maken wij een eerste inschatting waar je schade uit kan bestaan.

Wij beantwoorden al je vragen en nemen je het werk zoveel mogelijk
uit handen. Zo kun jij je volledig op je herstel richten. Wij zoeken
uit wie aansprakelijk is, stellen namens jou de tegenpartij (of diens
verzekeraar) aansprakelijk en zetten ons daarna in om jouw volledige
schade bij de tegenpartij te verhalen. We kijken daarbij niet alleen
naar de kosten die je nu maakt en al hebt gemaakt, maar ook naar
kosten die je mogelijk in de toekomst nog gaat maken. Ook houden
we rekening met een mogelijk verlies van arbeidsvermogen.
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Wat moet ik doen?
Meld je na een ongeval zo snel mogelijk bij ons. We kunnen je dan
adviseren en bijstaan bij het verhalen van je schade. Wij behartigen
al jouw persoonlijke belangen na een ongeval. Daar zijn geen kosten
aan verbonden.
Voel je niet schuldig om (letsel)schade te claimen. Je bent een slachtoffer
en hebt recht op een schadevergoeding die de gevolgen van het ongeluk
compenseert. En meestal kan de veroorzaker aanspraak maken op een
verzekering die de schade dekt. Overweeg je (letsel)schade te claimen?
Denk dan aan het volgende:



-

Heb je medische of mentale klachten na een ongeval? Dan is
het belangrijk dat je dezelfde dag of de dag erna een huisarts
bezoekt. Laat je huisarts of specialist de klachten in je medisch
dossier vastleggen.

-

Bewaar alle bonnen en andere bewijzen van de kosten die te
maken hebben met je schade.

-

Neem contact met ons op. We komen bij je thuis langs voor
een kennismaking en persoonlijk gesprek. Je hoort direct wat
we voor je kunnen betekenen.

Wat kost het claimen van (letsel)schade?
Het claimen van letselschade is geheel kosteloos. Ook maken wij geen
aanspraak op een deel van de schadevergoeding die je ontvangt. We
helpen je zonder dat je ooit een rekening van ons krijgt. Het is namelijk
bij wet geregeld dat het inschakelen van een rechtshulpverlener – en dat
zijn wij – voor rekening komt van (de verzekeraar van) de aansprakelijke
partij. We worden dus wel betaald, maar niet door jou. Zelfs bij gedeelde
schuld brengen we geen kosten bij je in rekening. Bovendien levert het je
niet alleen een vergoeding, maar ook veel rust op. Kortom, het claimen
van (letsel)schade is altijd aan te raden.
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Kwaliteit & vertrouwen
Kies je voor ons? Dan heb je te maken met een deskundige en betrouwbare
belangenbehartiger. We werken landelijk en hebben tientallen jaren ervaring. Ook
zijn we ingeschreven in het Register Letselschade (https://deletselschaderaad.
nl/register/). Dit is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele
belangenbehartigers in letselschadezaken. We worden jaarlijks door een externe
onafhankelijke partij gecontroleerd of we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die
dit keurmerk aan ons stelt.

Vertrouwen blijkt natuurlijk ook uit hoe andere mensen ons beoordelen. De mensen
die van onze diensten gebruikmaakten, geven ons gemiddeld een 9,5 en bevelen
ons 100% aan!

Een greep uit de reacties:
‘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.’
‘Als we dit allemaal zelf hadden moeten regelen, dan was het ons nooit
gelukt! Ik ben nu gelukkig helemaal hersteld en kijk, ondanks de narigheid
van het ongeluk, tevreden terug op de afhandeling.’
‘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.’
Benieuwd naar persoonlijke ervaringsverhalen van anderen? Ga dan naar onze
website: www.ikclaimletselschade.nl/klanten-vertellen
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Wil je meer weten?
Je mag ons altijd (vrijblijvend) bellen via telefoonnummer: 088 - 203 14 00.
We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur en
beantwoorden graag al je vragen.
Liever mailen? Neem contact op via het contactformulier op onze website
https://www.letselschaderegelingwestland.nl/. Je krijgt dan zo snel
mogelijk een eerste advies over jouw specifieke situatie.
Omdat geen ongeluk hetzelfde is, vinden we het belangrijk om de gevolgen
van jouw ongeval tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek met je
te bespreken. Na het eerste contact komen we daarom graag bij je langs,
zodat we de tijd hebben om alles goed door te nemen en al je vragen te
beantwoorden.
Meer informatie vind je op onze websites:
www.lsrwestland.nl en www.ikclaimletselschade.nl/
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Zo regelen wij uw letselschade
Om de letselschadevergoeding goed te kunnen regelen,
gaan we als volgt te werk:

1

Contact

Wie is aansprakelijk?

2

Eerst stellen we vast of iemand
aansprakelijk kan worden gesteld.
Als dat zo is, dan sturen wij
namens jou een aansprakelijkstelling naar de veroorzaker en/of
diens verzekeraar.

ziekenhuis

Wij nemen graag
telefonisch contact met
je op naar aanleiding
van jouw letselschademelding.

3
Wat is je schade?

Een (persoonlijk)
intakegesprek
We maken graag persoonlijk
kennis met je tijdens een
uitgebreid intakegesprek,
telefonisch of bij je thuis. Je
krijgt direct advies over je
specifieke situatie en ontvangt
daarvan een verslag.

4

Samen met jou verzamelen we alle
bewijsstukken om de totale letselschade, inclusief smartengeld, te kunnen
berekenen en vaststellen.

5
Afwikkelen schade
Vaak moet er over de uiteindelijke
schadevergoeding worden onderhandeld.
We houden jouw belangen daarbij goed in
het oog. Lukt het niet tot overeenstemming
te komen? Dan kunnen wij je (laten)
vertegenwoordigen in een rechtszaak.
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Medisch
Met een verklaring die je afgeeft
kunnen we informatie over het
ongevalsletsel bij je behandelend
artsen opvragen. Onze medisch
adviseur adviseert over jouw letsel
en de gevolgen daarvan.
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088 - 203 14 00



info@lsrwestland.nl

Volg ons op



https://twitter.com/LSRWestland



https://www.facebook.com/LSRWestland



https://www.linkedin.com/company/5055441/admin/



https://www.youtube.com/watch?v=aQ_PEAbNhM0



https://www.instagram.com/lsrwestland

https://deletselschaderaad.nl/register/

KvK-nummer 58465413



