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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 bedrijfsongeval gehad. 
Hoe zit het nu met mijn letselschade?

Bedrijfsongeval en letselschade

Letselschade door een bedrijfsongeval wordt in de 
Arbowet omschreven als: ‘een gebeurtenis op het werk 
of in werktijd, die onmiddellijk leidt tot schade aan uw 
gezondheid’. Ieder jaar lopen er ongeveer 220.000 
werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers letselschade 
op door een bedrijfsongeval.

Ik wil geen ruzie, dus verhaal ik  
mijn letselschade maar niet...

Bij een bedrijfsongeval aarzelen veel slachtoffers 
om hun letselschade te verhalen. Begrijpelijk want 
daarvoor moet u uw werkgever aansprakelijk stellen. 
En zeker in deze tijd, zit niemand te wachten op 
‘gedoe’ of ruzie met zijn baas.  
 
Uw letselschade niet verhalen betekent alleen wel dat u 
zelf opdraait voor de extra kosten en/of het gemis van 
inkomen. En hoe graag u dat ook voor uw werkgever 
over heeft, kunt u zich dat wel veroorloven?

Verzekeringskwestie

Bijna alle werkgevers in Nederland zijn verzekerd 
tegen de risico’s van een bedrijfsongeval. En daar 
valt ook uw letselschade onder. Uw vergoeding wordt 
dus in feite betaald door de verzekeraar en kost uw 
werkgever zelf niets! Dat maakt het verhalen van uw 
letselschade niets anders dan een verzekeringskwestie.

Wij behandelen uw zaak met  
de grootste zorgvuldigheid!

Als u Van der Toorn Personenschade inschakelt bij het 
verhalen van letselschade door een bedrijfsongeval, 
dan doen wij er alles aan om u te helpen én om te 
voorkomen dat uw werkrelatie verstoord wordt. 
 
Wij komen op voor uw belang en uw belang alleen. 
Blijkt gaandeweg dat u op mogelijk arbeidsrechtelijke 
problemen stuit en u wilt de zaak stoppen, dan trekken 
wij ons direct terug. De al gemaakte kosten nemen we 
dan voor lief, daar sturen we u geen rekening voor.

Uitzendkracht of ZZP-er

Heeft u als uitzendkracht of ZZP-er een bedrijfsongeval 
gehad, dan gelden voor u min of meer dezelfde regels 
als voor werknemers in loondienst. Alleen is de impact 
voor u meestal veel groter. Het betekent bijna altijd 
dat u per direct zonder inkomen zit.  
 
Een ZZP-er krijgt bij ziekte niet doorbetaald en voor 
een uitzendkracht betekent het meestal ook einde 
uitzendrelatie. Daarom raden wij u aan om bij een 
bedrijfsongeval altijd een letselschadespecialist in te 
schakelen.

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