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

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

De juiste hulp voor iedereen

De overlijdensschadespecialisten van Van der Toorn 
Personenschade staan voor u klaar. Waar u ook woont. 
Kosteloos, betrouwbaar en eerlijk. 
Hulp op het moment dat u die het hardste nodig heeft.

Ongevallen met dodelijke afloop 
door toedoen van een ander

Je moet er toch niet aan denken...

Niemand wil er mee te maken krijgen, maar het 
gebeurt helaas nog maar al te vaak. Ongevallen met 
dodelijke afloop door toedoen van een ander.  
Een ongeval op zich is al erg genoeg, maar wat als 
uw partner of kind daardoor overlijdt. En wat als de 
schuld dan ook nog eens bij een ander ligt. Het is niet 
alleen een onvoorstelbaar verdriet, maar het kan ook 
financieel zware gevolgen hebben.

Schakel direct juridische hulp in!

Of het nu om een verkeersongeval gaat, een bedrijfs-
ongeval of welke andere reden ook. Heeft u door 
toe  doen van een ander een dierbare verloren, schakel 
dan direct juridische hulp in! U heeft het emotioneel al 
zwaar genoeg en het verhalen van schade na over lijden 
vraagt om specialistische juridische kennis. Kennis die 
wij in huis hebben zodat we u kunnen helpen.

Maar daar staat m’n hoofd  
nu echt niet naar...

Dat begrijpen we volledig. Maar om te voorkomen dat u 
financieel in de problemen raakt, moet het wel gebeuren. 
En te lang wachten is dan niet in uw belang. Zodra u er 
aan toe bent, maken we kennis met elkaar. Daarna  
nemen wij, samen met u, de volledige financiële afwik-
keling op ons. Onze juridisch deskundige medewerkers 
staan u persoonlijk en op een respectvolle manier bij. 
Met alle begrip voor uw verdriet. Daar kunt u van op aan.

Overlijdensschade

Met overlijdensschade worden zowel de kosten van de 
begrafenis of crematie als de financiële gevolgen voor 
u als nabestaande(n) bedoeld. Schade die door de 
aansprakelijke partij vergoed moet worden.

Onze hulp is kosteloos

De kosten die Van der Toorn Personenschade maakt om 
u aan een rechtvaardige overlijdensschadevergoeding 
te helpen, worden rechtstreeks door de aansprakelijke 
partij aan ons betaald. Dat is wettelijk zo vastgelegd. 
Ook daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken. 
U krijgt van ons geen rekening en onze kosten worden 
niet in mindering gebracht op uw schadevergoeding. 
Geen addertjes onder het gras. Gewoon open en 
eerlijk.

Persoonlijk, eerlijk en betrouwbaar

Bij Van der Toorn Personenschade bent u verzekerd 
van persoonlijke en betrouwbare rechtshulp. Wij doen 
u geen toezeggingen die we niet waar kunnen maken. 
Onze werkwijze is persoonlijk en eerlijk. Deskundige 
juridische hulp zonder dat ú daarvoor hoeft te betalen, 
op het moment dat u die hulp het meeste nodig heeft.
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