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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

Rechtshulp bij letselschade... 
Gewoon doen!

De keus is aan u...

Letselschade zaken kunnen soms heel eenvoudig 
zijn. De tegenpartij erkent aansprakelijkheid en de 
verzekeraar biedt u een rechtvaardige vergoeding. 
Zaak beklonken. Maar wat als het anders gaat...  

 

Als de aansprakelijke partij tegenstribbelt. Uw verhaal 
in twijfel trekt en met een vergoeding komt die maar 
een fractie is van uw werkelijk gemaakte kosten. En 
wat als er voor u onbekende addertjes onder het juridi-
sche gras liggen, die u in eerste instantie niet ziet.  
Heeft u dan de energie en know how om daar zelf 
tegen in te gaan? Of heeft u dan liever een juridisch 
deskundige aan uw zijde die de klappen van de zweep 
kent en gewend is om te gaan met (grote) verzeke-
ringsmaatschappijen. Iemand die alleen opkomt voor 
uw belang, voor waar ú recht op heeft?  
 
Het is uiteraard geheel aan u die keus te maken. 
Rechtshulp bij letselschade is voor u kosteloos, dus wilt 
u geen risico nemen, doe uzelf dan niet tekort. Kies voor 
de deskundige hulp van onze letselschadespecialisten.

Geen averechtse werking

Het inschakelen van rechtshulp bij letselschade 
is voor úw eigenbelang en heeft geen averechtse 
werking. Sterker nog het geeft juist aan dat u op een 
professionele en zakelijke manier met de tegenpartij 
om tafel wilt. Het is dus geen kwestie van wantrouwen, 
maar gewoon een verstandige keuze.

Wettelijk geregeld

Het is niet voor niets dat in de wet staat dat het juist 
de bedoeling is dat u juridische hulp inschakelt bij 
letselschade. Ook de overheid beseft dat u niet altijd 
de juridische deskundigheid in huis heeft om voor 
uzelf op te komen en dat hulp bij het verhalen van uw 
schade dus een logische stap is.

En wie betaalt die rechtshulp?

Ook dat is wettelijk geregeld. De kosten die u maakt 
voor juridische hulp bij letselschade worden direct door 
de verzekeraar van de tegenpartij aan ons betaald. 
Daar krijgt u geen rekening van en het wordt ook niet 
in mindering gebracht op uw schadevergoeding. Onze 
hulp kost ú dus niets!

Persoonlijk, eerlijk en kosteloos

Bij Van der Toorn Personenschade bent u verzekerd 
van persoonlijke en betrouwbare rechtshulp bij 
letselschade. Geen loze beloften of toezeggingen 
die we niet waar kunnen maken. Wij behandelen 
uw letselschade, net zoals we de letselschade van 
een dierbare zouden behandelen. Open en eerlijk, 
deskundige juridische hulp zonder dat ú daarvoor hoeft 
te betalen.

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