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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

Letselschade bij whiplash? 
Schakel deskundige specialisten in!

Wat is een whiplash?

Een whiplash is letsel aan nek en/of rug, doordat het 
hoofd krachtig voor en/of achteruit bewogen heeft. 
Meestal veroorzaakt door een ongeval of andere 
plotselinge gebeurtenis. Tegenwoordig wordt whiplash 
letsel vaak gezien als verzamelnaam voor diverse 
klachten in en/of vanuit uw nek.

Whiplash symptomen

Omdat je aan de buitenkant meestal niets ziet, kan 
het zijn dat u niet meteen beseft dat u whiplash letsel 
heeft. Toch is whiplash een niet te onderschatten letsel. 
Het kan niet alleen pijn in en rond de nek veroorzaken, 
maar ook concentratieverlies, vergeetachtigheid en 
zelfs psychische klachten.

Whiplash en letselschadevergoeding

Herstellen van whiplash letsel is meestal een langzaam 
en moeilijk proces. U functioneert niet meer ‘normaal’. 
De klachten kunnen jaren aanhouden en zijn soms 
zelfs blijvend. Daardoor wordt u geconfronteerd met 
extra kosten, extra zorg. U moet misschien wel minder 
gaan werken, waardoor u verlies van inkomen heeft. 
Allemaal kosten die vallen onder letselschade. 
 
Omdat whiplash een vaak onzichtbaar en daardoor 
wat ‘ongrijpbaar’ letsel is, raden wij u aan ALTIJD een 
specialist in te schakelen voor het verhalen van uw 
letselschade.

Medisch causaal verband

Verzekeringsmaatschappijen zijn niet blij met de 
onzichtbare en ‘ongrijpbare’ klachten van whiplash 
letsel. Zij beroepen zich dan ook vaak op het 
ontbreken van medisch causaal verband; het 
ontbreken van zichtbare en meetbare afwijkingen. Een 
discussie waar u niet op zit te wachten en die u zonder 
deskundige hulp waarschijnlijk ook niet zult winnen.

Waarom Van der Toorn Personenschade 
inschakelen?

Als u zich èn zorgen moet maken over uw herstel 
èn over uw financiële situatie, dan komt dat uw 
genezingsproces natuurlijk nooit ten goede. Dus 
zeggen wij: “Richt u zich nu maar op uw herstel, dan 
zorgen wij ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.”  
 
Onze letselschadespecialisten zijn juridische 
deskundigen die alleen uw belang voor ogen hebben. 
Zij staan u bij en nemen u alle financiële en juridische 
zorgen uit handen. En het mooie is, voor onze hulp 
hoeft ú niets te betalen! Onze kosten declareren wij 
rechtstreeks bij de tegenpartij, zonder dat het in 
mindering wordt gebracht op uw schadevergoeding.

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