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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

Verkeersongevallen met voetgangers, 
fietsers of kinderen. Ken uw rechten!

Letselschade voetgangers

Als voetganger bent u kwetsbaarder dan gemotoriseerd 
verkeer zoals een auto. Daarom wordt u als voetgan-
ger bij een verkeersongeval juridisch gezien beter 
beschermd. De vraag wie er schuld heeft telt minder 
zwaar mee, waardoor u bijna altijd recht heeft op een 
vergoeding van minimaal vijftig procent van uw letsel-
schade. In de meeste gevallen zelfs honderd procent.

Letselschade fietsers

Heeft u als fietser letselschade opgelopen bij een 
verkeersongeval? Dan heeft u vrijwel altijd recht 
op vergoeding van uw letselschade. Zelfs als het 
verkeersongeval uw eigen schuld is! Wij raden u 
aan sowieso eerst advies te vragen bij één van onze 
letselschadespecialisten. Zij komen op voor úw rechten 
en zijn gewend om te gaan met de soms tegengestelde 
belangen van (grote) verzekeraars.

Letselschade kinderen onder de 
veertien jaar

Voor verkeersongevallen met kinderen onder de 
veertien jaar geldt dat hun letselschade altijd 
100% vergoed moet worden. Zelfs als het ongeval 
volledig hun schuld is. Hoe en wie de vergoeding 
dan betaalt kunt u het best overlaten aan onze 
letselschadespecialisten. Het kost u niets! En terwijl zij 
alle ‘gedoe’ met de tegenpartij op zich nemen, kunt u 
zich volledig richten op de genezing van uw kind.

Letselschade verhalen is geen 
‘claimgedrag’

Misschien vindt u het moeilijk om letselschade 
te verhalen, of vindt u het ‘claimgedrag’ waar u 
niets mee te maken wilt hebben. Toch is het uw 
recht en valt letselschade gewoon onder het kopje 
‘verzekeringswerk’.  
 
Door het verplichte eigen risico en de steeds kariger 
wordende vergoedingen van zorgverzekeringen, 
lopen de extra kosten bij een ongeval tegenwoordig 
al snel op. Een bezoek aan de EHBO, vervoer per 
ambulance of extra fysiotherapie. Allemaal kosten die 
niet meer vanzelfsprekend betaald worden door uw 
zorgverzekering. En wat te denken van mantelzorg? 
 
Een letselschadevergoeding is dan wel het minste waar 
u recht op heeft, dus waarom zou u die niet willen 
verhalen?

Wij helpen u graag

Van der Toorn Personenschade helpt u te krijgen 
waar u recht op heeft. Onze letselschadespecialisten 
staan voor u klaar met raad en daad. Het kost ú niets, 
want ons honorarium wordt direct door de tegenpartij 
betaald.

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