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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

Wanneer is er sprake van letselschade? 
En om welke kosten gaat het dan?

Wat is letselschade

Letselschade is het best te omschrijven als de 
financiële gevolgen van letsel dat u opgelopen heeft bij 
een ongeval veroorzaakt door een ander.

Extra kosten door letselschade

Heeft u letselschade opgelopen, dan maakt u 
noodgedwongen al snel extra kosten. Kosten die niet 
gedekt worden door de zorgverzekering of onder uw 
eigen risico vallen. Extra kosten die u moet maken 
voor huishoudelijke hulp of vervoer, werk, school. 
Extra kosten die u graag vergoed zou zien.

Inkomensschade

Het kan zijn dat u door het ongeval (tijdelijk) arbeids-
ongeschikt bent. Krijgt u dan van uw werkgever door-
betaald, of verliest u daardoor inkomen? Bijvoorbeeld 
uw onregelmatigheidstoeslagen, ingepland overwerk, 
reisuren. Of als u een nul-urencontract heeft, uitzend-
kracht bent, ZZP-er of ondernemer. Alle verlies van 
inkomen door letsel valt onder inkomensschade.

Smartengeld

Bij letselschade heeft u altijd recht op smartengeld. 
Het is een vergoeding voor gederfde en nog te derven 
levensvreugde. In Nederland zijn de vergoedingen 
relatief laag en worden vastgesteld aan de hand van 
eerdere juridische uitspraken van rechters.

Van der Toorn Personenschade:  
wij zijn er om u te helpen

Het claimen van letselschade is niet altijd eenvoudig. 
Welke kosten kunt u claimen, hoeveel bedraagt de 
schadevergoeding? Zaken waar vaak gedegen kennis 
voor nodig is. Onze letselschadespecialisten hebben die 
kennis en doen er alles aan om te krijgen waar u recht 
op heeft. En ze doen dat kosteloos.

Juridische hulp zonder kosten

Bij een letselschadevergoeding horen ook de kosten 
van juridische hulp. In Nederland is het gelukkig zo 
geregeld dat die kosten apart betaald worden door de 
tegenpartij. Ze worden ook niet in mindering gebracht 
op uw vergoeding. Onze juridische hulp bij het 
verhalen van letselschade is daardoor voor ú geheel 
kosteloos.

Realistische inschatting

Niemand is gebaat bij een zinloos gevecht. 
En zeker niet bij zoiets ingrijpends als letselschade.
Dus schatten wij direct tijdens het eerste contact al in 
wat de haalbaarheid van uw schadevergoeding 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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