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De juiste hulp voor iedereen

Letselschade na een ongeval? De specialisten van 
Van der Toorn Personenschade staan altijd voor u klaar. 
Waar u ook woont, wat uw vraag ook is. 
Kosteloos, betrouwbaar en eerlijk.

@info@letselschadebureau.nl

Wilt u direct letselschade advies?
www.letselschadebureau.nl/advies

Ik heb een auto-ongeluk gehad. 
Heb ik recht op letselschadevergoeding?

Schuldvraag bij verkeersongevallen

Bij verkeersongevallen is de belangrijkste vraag: wie 
heeft schuld en is verantwoordelijk voor de schade. 
Het antwoord op die vraag bepaalt in grote mate of u 
recht heeft op vergoeding van uw letselschade.  
Eventuele fouten die u zelf gemaakt heeft kunnen 
daarin meegenomen worden.

U zat zelf achter het stuur

Bestuurde u zelf de auto en ligt de aansprakelijkheid 
helemaal bij de tegenpartij dan heeft u recht op een 
volledige vergoeding voor letselschade. 
Heeft u zelf ook fouten gemaakt die van invloed waren 
op het ongeval, dan hangt het van de omstandigheden 
af. Maar, in de meeste gevallen, heeft u ook dan recht 
op een (gedeeltelijke) letselschadevergoeding.

U was passagier in de auto

Heeft u als passagier letsel opgelopen tijdens het  
auto-ongeluk? Dan krijgt u uw letselschade altijd 
volledig vergoed. 

De wet ziet autopassagiers als een zogenaamd 
schuldloze derde. Iemand die niets kon doen aan het 
ontstaan van het ongeval en dus geen schuld heeft.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Heeft u een schadeverzekering inzittenden, dan krijgt 
u als bestuurder, zelfs bij eigen schuld, uw letselschade 
volledig vergoed. Via de SVI wordt het ‘risico van 
deelname aan het verkeer’ verzekerd. Daardoor is de 
schuldvraag dan niet aan de orde.

Bedrijfswagen en SVI

Werkgevers zijn feitelijk verplicht een schadeverzeke-
ring inzittenden (SVI) af te sluiten voor de bestuurders 
van hun bedrijfswagens. Dus loopt u letsel op bij een 
ongeluk met een auto van de zaak, dan valt dat onder 
de SVI-verzekering. Uw werkgever hoeft daar dus niets 
aan mee te betalen, het is gewoon ‘verzekeringswerk’.
Heeft uw baas geen SVI afgesloten, dan getuigt dat 
-juridisch gezien- niet van ‘goed werkgeverschap’ en is 
uw werkgever wél zelf aansprakelijk voor uw letselschade.

Realistische inschatting

Niemand is gebaat bij een zinloos gevecht. 
En zeker niet bij zoiets ingrijpends als letselschade. 
Bij Van der Toorn Personenschade schatten wij tijdens 
het eerste contact meteen in wat de haalbaarheid van 
uw vergoeding voor letselschade is. De ervaring leert 
dat we er zelden naast zitten.

Test vrijblijvend uw kans op 
schadevergoeding
www.letselschadebureau.nl/letselschade-test
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