Deskundige bijstand bij verkeers- of
bedrijfsongeval, beroepsziekte, letsel door
dieren, productschade of medische fout.

Uw smartengeld
is onze zorg.

Uw smartengeld is onze zorg
Een verkeers- of bedrijfsongeval. Een medische fout of schade door een
ondeugdelijk product. Het kan ons helaas allemaal overkomen. En zonder het
te willen staat uw leven en dat van uw naasten, van het ene op het andere
moment, volledig op z’n kop. Een ziekenhuisopname, u kunt niet (meer)
werken, tal van extra kosten in verband met uw herstel - die u eerst zelf moet
voorschieten - en nog heel veel meer smart. Allemaal zaken waar een mens niet
dagelijks mee te maken heeft. U komt terecht in een doolhof van instanties en
onbekende regels.

Levenslange financiële schuld
ondanks uw onschuld?
Dan zijn wij er voor u.

Wanneer u in een dergelijke situatie terechtkomt
en iemand anders is aansprakelijk voor uw letsel,
dan kunt u bij de veroorzaker of diens verzekeraar
terecht voor vergoeding van uw schade. Het is dan
een verstandige keuze om u te laten bijstaan door
de letselschade-experts van Letselschade.com.

Letselschade.com is opgericht in 1990 en een van de eerste organisaties
in Nederland die uitsluitend opkomt voor de belangen van slachtoffers en
nabestaanden. Dit betekent dat wij niet werken in opdracht of volgens de
richtlijnen van verzekeringsmaatschappijen. Uw belang is niet alleen ons
grootste, maar vooral ook ons enige belang.
Sinds de start in 1990 is Letselschade.com uitgegroeid tot een van
de grootste onafhankelijke letselschadebureaus met landelijke dekking.
Persoonlijke betrokkenheid, professionaliteit en kwaliteit kenmerken de
aanpak en werkwijze van ons bureau.
Letselschade.com is aangesloten
bij het Register Letselschade.

Als u het wel vindt.
Maar zij niet.
Gaan wij het voor u zoeken.

Een klein ongeluk
buiten uw schuld kan grote
gevolgen hebben.

Wanneer
letselschade
Van letselschade is sprake wanneer u door toedoen van een ander tijdelijke
of blijvende schade ondervindt. Het kan daarbij zowel om lichamelijk als om
psychisch letsel gaan. U heeft het recht de schade - waaronder smartengeld te claimen bij de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. Bij (tijdelijke)
arbeidsongeschiktheid zal vooral de inkomensschade een belangrijke
schadepost zijn. De hoogte van een claim is onder meer afhankelijk van het
soort letsel en vanzelfsprekend van de ernst daarvan.
Letselschade kan het gevolg zijn van:

·
·
·

een verkeersongeval
een medische fout
een beroepsziekte

·
·
·

een bedrijfsongeval
een gebrek in een product
letsel dat is toegebracht door dieren

Letselschade.com is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via
de website om uw letselschade te melden: www.letselschade.com. Tijdens
kantooruren kunt u bellen naar: 078 - 6 443 440. Onze letselschade-experts
gaan vervolgens direct voor u aan het werk.
Belangrijk om te weten: u kunt ook een beroep doen op onze deskundigheid
wanneer een van uw gezinsleden is overleden als gevolg van een ongeval.

Landelijknetwerk
Ook in uw regio heeft Letselschade.com een letselschade-expert die
u graag begeleidt bij de schadebehandeling. Dit is een persoonlijke
behandelaar en vertrouwenspersoon die uw schadezaak van begin tot eind
zal behandelen. En natuurlijk de volledige financiële afwikkeling voor zijn
rekening neemt. Op die manier kunt u zich volledig concentreren op het
allerbelangrijkste, namelijk een zo goed en spoedig mogelijk herstel.

Spreekuur
We kunnen ons voorstellen dat u eerst eens met een van onze letselschadeexperts wilt spreken. Bij hem of haar kunt u terecht voor al uw vragen over
letsel- of overlijdensschade en alle andere bijkomende zaken. Speciaal
daarvoor houden wij iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en
op donderdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur een inloopspreekuur op
ons kantoor in Papendrecht. Een afspraak tijdens het inloopspreekuur is
natuurlijk geheel vrijblijvend, er zijn dus geen kosten aan verbonden.
Om u zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het plezierig
als wij vooraf van uw komst op de hoogte zijn. Dit kan telefonisch:
078 - 6 443 440 of per e-mail: info@letselschade.com.
Mocht u op het inloopspreekuur verhinderd zijn maar wilt u toch graag
een vrijblijvend gesprek, dan kan er ook een aparte afspraak worden
gemaakt op een dag en tijd die u beter schikt.

Antwoordkaart
o

Ik wil graag meer weten over de dienstverlening van
Letselschade.com.

o
o
o

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
Ik heb behoefte aan een second opinion.
Anders nl. ______________________________________________

voorletters ________________ achternaam ___________________________________ m / v
straat _____________________________________________ huisnummer ________________
postcode / woonplaats __________________________________________________________
telefoon _______________________________________________________________________
e-mailadres ____________________________________________________________________

Betrouwbaar, betrokken,
onafhankelijk, deskundig.
Daar kunt u op rekenen.

Secondopinion
Heeft u het gevoel dat uw letselschadedossier door een andere partij niet
adequaat behandeld wordt of heeft u twijfels ten aanzien van hun
onafhankelijkheid? Ook dan kunt u een beroep doen op de deskundigheid
van Letselschade.com. Wij zullen in dat geval uw dossier inhoudelijk en
vaktechnisch beoordelen en de kwaliteit en objectiviteit van de behandeling
ervan toetsen.

Kosten
Het is goed om te weten dat de kosten van inschakeling van ons bureau,
wettelijk gezien (als de aansprakelijkheid volledig erkend is), voor rekening
komen van de aansprakelijke partij. Onze kosten vormen dan een onderdeel
van uw schade en schade moet nu eenmaal worden vergoed door de partij
die aansprakelijk is. In principe is de bijstand van Letselschade.com. voor
u daarom kosteloos.

Een
postzegel
is niet
nodig.

Letselschade.com
Antwoordnummer 812
3350 VD Papendrecht

Meerinformatie
Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Aarzel dan niet om ons te bellen of te mailen. U kunt ook gebruik
maken van de bijgevoegde antwoordkaart. Wij zijn op werkdagen
bereikbaar via telefoonnummer 078 6 443 440 en per e-mail
via info@letselschade.com.

Letselschade.com
postadres
Postbus 102
3350 AC Papendrecht
bezoekadres
De Wederik 8
3355 SK Papendrecht
t
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078 6 443 440
078 6 449 440
info@letselschade.com
www.letselschade.com

regiokantoor Wouw
t 0165 8 202 19

