
juridische hulp aan slachtoffers 
van een ongeval

Informatiebrochure

Letselschade



Letselschade

Het betreft de schade die u lijdt wanneer u 
door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een 
bedrijfsongeval, een gebrekkig product, het 
gedrag van een dier of een medische fout 
lichamelijk of geestelijk letsel oploopt.

Als gevolg daarvan kunt u wellicht tijdelijk of 
blijvend niet meer in staat zijn om te werken, 
huishoudelijke taken te verrichten en/of 
hobby’s te beoefenen. 

U kunt uw schade dan verhalen bij de 
veroorzaker daarvan. 

Wij kunnen u daarbij helpen.

Welke schade komt voor vergoeding in 
aanmerking?

Alle schade die het gevolg is van een ongeval 
veroorzaakt door een ander, komt voor 
vergoeding in aanmerking.

U kunt denken aan:
- Medische kosten die niet worden vergoed   
 door de eigen zorgverzekeraar;
-  Inkomens- en pensioenschade, omdat u niet
 meer in staat bent te werken en daardoor
 salaris, promoties en salarisverhogingen 
 misloopt;
-  Kosten wegens verleende huishoudelijke hulp  
 en tuinhulp;
-  Extra reiskosten vanwege noodzakelijke 
 bezoeken aan bijvoorbeeld artsen en 
 therapeuten;
-  Smartengeld ter compensatie van gemiste  
 levensvreugde, doorstane angst en pijn.



Juridische bijstand

Op een professionele wijze behartigen 
wij uitsluitend de belangen van 
letselschadeslachtoffers. 

Dankzij onze universitaire juridische opleiding, 
jarenlange ervaring en permanente educatie, 
zijn wij bij uitstek in staat de door u geleden en 
nog te lijden letselschade te verhalen op de 
aansprakelijke partij.

Onze kosten, ons risico!

Wij verwerken onze kosten in een declaratie 
die bij de verzekeraar van de aansprakelijke 
partij wordt ingediend. 

Vanaf dat moment vindt u ons bereid om het 
volledige risico van vergoeding van onze 
declaratie zelf te dragen. 

Wij zullen u, als slachtoffer, dus nooit belasten 
voor het eventueel niet door de wederpartij 
vergoede deel van een door ons 
opgemaakte declaratie, ongeacht welke 
reden daarvoor door de wederpartij wordt 
aangevoerd.

Zo doen we het al 20 jaar!

Wij behandelen zaken door heel Nederland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?



Kantooradres:
Mercurion 32-F

6903 PZ Zevenaar

Postadres:
Postbus 203

6920 AE Duiven

Telefoon: 026-3194646
Fax : 026-3194647

E-mail: info@letseldesk.nl
Website: www.letseldesk.nl

Juridische hulp na:

Verkeersongevallen

Bedrijfsongevallen

Gebrekkige producten

Ongevallen door dieren

Medische fouten

en overige ongevallen


