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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

Hondenbeet, medische missers en 
andere ongevallen met letselschade...

Letsel toegebracht door dieren

Bent u gebeten door een hond, of is een huisdier 
er op een andere manier de oorzaak van dat u letsel 
opliep, dan is de eigenaar/bezitter van het dier 
daar vrijwel altijd aansprakelijk voor. Gelukkig valt 
letselschade door huisdieren standaard onder de 
aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) van 
uw tegenpartij. Een verzekering die bijna iedereen 
heeft. Het verhalen van uw letselschade is dan 
‘gewoon’ verzekeringswerk.

Heeft u een verkeersongeval gehad door toedoen 
van een paard, of bent u bij het paardrijden 
gewond geraakt? Schakel dan altijd juridische hulp 
in. Met name de vraag wie aansprakelijk is, wordt 
bij ongevallen met paarden regelmatig ter discussie 
gesteld. Een discussie die met deskundige hulp van 
letselschadespecialisten vaker in uw voordeel uitvalt 
dan u zou denken.

Medische missers

Bij medische missers spelen zoveel factoren een rol 
dat er geen algemene inschatting gegeven kan worden 
of een schadevergoeding haalbaar is. De juridische 
onderzoekskosten die daarvoor nodig zijn kunnen 
hoog oplopen. Kosten die, los van de vraag of u ze 
later vergoed krijgt, wel eerst voorgeschoten moeten 
worden. Dus heeft u te maken met een medische 
misser, vraag dan vooraf altijd deskundig juridisch 
advies aan!

Letselschade met juridische valkuilen. 
Bel ons voor advies!

Bij sommige ongelukken is het niet altijd duidelijk wie 
er aansprakelijk is en welke regels er gelden.  
 
Bijvoorbeeld slecht wegdek. Doordat er gaten 
in het wegdek zitten krijgt u een ongeluk en loopt 
letsel op. In principe is de eigenaar van de weg dan 
aansprakelijk, of toch niet?  
 
Door een onverwachte bocht, of plotseling remmen, 
komt u ten val in het openbaar vervoer en breekt 
uw heup. U vindt dat de vervoerder aansprakelijk is, 
maar die zegt: ‘dan had u zich maar beter vast moeten 
houden’. Wie heeft er gelijk? 
 
Tijdens een door een touroperator georganiseerde 
vakantie loopt u letsel op. Welke regels gelden er? 
Is de reisorganisatie verantwoordelijk en zo ja onder 
welke voorwaarden? 

Allemaal ongevallen die juridisch gezien niet zo 
eenvoudig liggen. Maar ze zijn wel onze ‘specialiteit’. 
Dus heeft u een ongeval gehad en komt u juridische 
valkuilen tegen? Bel ons voor advies en wij geven u 
een eerlijk en betrouwbaar antwoord.

Test vrijblijvend uw kans op 
schadevergoeding
www.letselschadebureau.nl/letselschade-test
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Ik heb een bedrijfsongeval gehad. 
Hoe zit het nu met mijn letselschade?

Bedrijfsongeval en letselschade

Letselschade door een bedrijfsongeval wordt in de 
Arbowet omschreven als: ‘een gebeurtenis op het werk 
of in werktijd, die onmiddellijk leidt tot schade aan uw 
gezondheid’. Ieder jaar lopen er ongeveer 220.000 
werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers letselschade 
op door een bedrijfsongeval.

Ik wil geen ruzie, dus verhaal ik  
mijn letselschade maar niet...

Bij een bedrijfsongeval aarzelen veel slachtoffers 
om hun letselschade te verhalen. Begrijpelijk want 
daarvoor moet u uw werkgever aansprakelijk stellen. 
En zeker in deze tijd, zit niemand te wachten op 
‘gedoe’ of ruzie met zijn baas.  
 
Uw letselschade niet verhalen betekent alleen wel dat u 
zelf opdraait voor de extra kosten en/of het gemis van 
inkomen. En hoe graag u dat ook voor uw werkgever 
over heeft, kunt u zich dat wel veroorloven?

Verzekeringskwestie

Bijna alle werkgevers in Nederland zijn verzekerd 
tegen de risico’s van een bedrijfsongeval. En daar 
valt ook uw letselschade onder. Uw vergoeding wordt 
dus in feite betaald door de verzekeraar en kost uw 
werkgever zelf niets! Dat maakt het verhalen van uw 
letselschade niets anders dan een verzekeringskwestie.

Wij behandelen uw zaak met  
de grootste zorgvuldigheid!

Als u Van der Toorn Personenschade inschakelt bij het 
verhalen van letselschade door een bedrijfsongeval, 
dan doen wij er alles aan om u te helpen én om te 
voorkomen dat uw werkrelatie verstoord wordt. 
 
Wij komen op voor uw belang en uw belang alleen. 
Blijkt gaandeweg dat u op mogelijk arbeidsrechtelijke 
problemen stuit en u wilt de zaak stoppen, dan trekken 
wij ons direct terug. De al gemaakte kosten nemen we 
dan voor lief, daar sturen we u geen rekening voor.

Uitzendkracht of ZZP-er

Heeft u als uitzendkracht of ZZP-er een bedrijfsongeval 
gehad, dan gelden voor u min of meer dezelfde regels 
als voor werknemers in loondienst. Alleen is de impact 
voor u meestal veel groter. Het betekent bijna altijd 
dat u per direct zonder inkomen zit.  
 
Een ZZP-er krijgt bij ziekte niet doorbetaald en voor 
een uitzendkracht betekent het meestal ook einde 
uitzendrelatie. Daarom raden wij u aan om bij een 
bedrijfsongeval altijd een letselschadespecialist in te 
schakelen.

Test vrijblijvend uw kans op 
schadevergoeding
www.letselschadebureau.nl/letselschade-test
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Ik heb een auto-ongeluk gehad. 
Heb ik recht op letselschadevergoeding?

Schuldvraag bij verkeersongevallen

Bij verkeersongevallen is de belangrijkste vraag: wie 
heeft schuld en is verantwoordelijk voor de schade. 
Het antwoord op die vraag bepaalt in grote mate of u 
recht heeft op vergoeding van uw letselschade.  
Eventuele fouten die u zelf gemaakt heeft kunnen 
daarin meegenomen worden.

U zat zelf achter het stuur

Bestuurde u zelf de auto en ligt de aansprakelijkheid 
helemaal bij de tegenpartij dan heeft u recht op een 
volledige vergoeding voor letselschade. 
Heeft u zelf ook fouten gemaakt die van invloed waren 
op het ongeval, dan hangt het van de omstandigheden 
af. Maar, in de meeste gevallen, heeft u ook dan recht 
op een (gedeeltelijke) letselschadevergoeding.

U was passagier in de auto

Heeft u als passagier letsel opgelopen tijdens het  
auto-ongeluk? Dan krijgt u uw letselschade altijd 
volledig vergoed. 

De wet ziet autopassagiers als een zogenaamd 
schuldloze derde. Iemand die niets kon doen aan het 
ontstaan van het ongeval en dus geen schuld heeft.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Heeft u een schadeverzekering inzittenden, dan krijgt 
u als bestuurder, zelfs bij eigen schuld, uw letselschade 
volledig vergoed. Via de SVI wordt het ‘risico van 
deelname aan het verkeer’ verzekerd. Daardoor is de 
schuldvraag dan niet aan de orde.

Bedrijfswagen en SVI

Werkgevers zijn feitelijk verplicht een schadeverzeke-
ring inzittenden (SVI) af te sluiten voor de bestuurders 
van hun bedrijfswagens. Dus loopt u letsel op bij een 
ongeluk met een auto van de zaak, dan valt dat onder 
de SVI-verzekering. Uw werkgever hoeft daar dus niets 
aan mee te betalen, het is gewoon ‘verzekeringswerk’.
Heeft uw baas geen SVI afgesloten, dan getuigt dat 
-juridisch gezien- niet van ‘goed werkgeverschap’ en is 
uw werkgever wél zelf aansprakelijk voor uw letselschade.

Realistische inschatting

Niemand is gebaat bij een zinloos gevecht. 
En zeker niet bij zoiets ingrijpends als letselschade. 
Bij Van der Toorn Personenschade schatten wij tijdens 
het eerste contact meteen in wat de haalbaarheid van 
uw vergoeding voor letselschade 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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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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Ongeluk met motor, brommer of scooter? 
Schakel een letselschadebureau in!

Schuldvraag versus rijgedrag

Bij een verkeersongeval met een motor, brommer of 
scooter wordt al snel het rijgedrag van de bestuurder 
in twijfel getrokken. Daardoor wordt ook het bepalen 
van wie verantwoordelijk is voor het ongeluk 
bemoeilijkt. U bent overtuigd van uw onschuld, maar 
ziet de tegenpartij dat ook zo?

Schakel de hulp van specialisten in

Bestuurde u zelf de motor, brommer of scooter, dan is 
het verstandig om gespecialiseerde juridische hulp in 
te schakelen. U heeft al genoeg aan uw hoofd en het 
laatste waar u op zit te wachten is een discussie over 
uw rijgedrag. De emoties kunnen dan hoog oplopen en 
daar is niemand bij gebaat.

Wij voeren de discussie voor u

De letselschadespecialisten van Van der Toorn 
Personenschade weten als geen ander hoe er door 
(grote) verzekeringsmaatschappijen gedacht wordt 
over het rijgedrag van motoren, brommers en 
scooters. 

De daarmee opgedane ervaring maakt onze 
medewerkers dan ook uitstekende partners als het 
gaat om op te komen voor uw recht.

Passagier of opzittende

Zat u achterop de motor, brommer of scooter, dan 
wordt uw letselschade altijd volledig vergoed. De 
wet ziet de passagier/opzittende als een zogenaamd 
schuldloze derde. Iemand die niets heeft kunnen doen 
aan het ontstaan van het ongeval en dus geen schuld 
heeft.

Schadeverzekering Opzittenden (SVO)

Heeft u een schadeverzekering opzittenden (SVO), dan 
krijgt u zelfs bij eigen schuld uw letselschade volledig 
vergoed. U heeft dan het risico van deelname aan 
het verkeer verzekerd. Daardoor is de schuldvraag 
niet aan de orde. Een SVO verzekering wordt meestal 
afgesloten door werkgevers, bijvoorbeeld voor hun 
pizzakoeriers.

Reële inschatting van uw kansen

Niemand is gebaat bij een zinloos gevecht. 
En zeker niet bij zoiets ingrijpends als letselschade.
Bij Van der Toorn Personenschade schatten wij tijdens 
het eerste contact meteen in wat de haalbaarheid van 
uw vergoeding voor letselschade is. De ervaring leert 
dat we er zelden naast zitten.
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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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Rechtsbijstand nodig na een ongeval? 
Kies voor een letselschadespecialist!

Juridische hulp bij claimen 
schadevergoeding

U heeft een ongeval gehad en wilt bij de tegenpartij 
een vergoeding claimen voor de geleden schade. 
Juridische hulp via de rechtsbijstandverzekering is dan 
vaak een eerste optie. Maar u kunt er ook voor kiezen 
om de hulp van een letselschadebureau in te roepen. 
Onafhankelijke specialisten die maatwerk leveren en 
alleen úw recht voor ogen hebben. Deskundige juristen 
voor wie het omgaan met tegengestelde belangen en 
(grote) verzekeraars dagelijks werk is. En het kost u 
niets!

Kosteloos? Dat geloof ik niet.

In Nederland is de aansprakelijke partij verplicht ook 
uw juridische kosten te betalen. Hierdoor is de hulp 
van een letselschadebureau in principe gratis. Bij Van 
der Toorn Personenschade gaan we zelfs nog een 
stap verder. Wij garanderen dat u ons niets hoeft te 
betalen. Een garantie die we u zwart op wit geven. 
Geen addertjes onder het gras. Gewoon recht door 
zee, de zaken zoals ze zijn.

Wij zijn er om u te helpen

U wilt uw schade vergoed zien en wij zorgen daarvoor. 
Samen met u doen onze letselschadespecialisten er 
alles aan om te krijgen waar u recht op heeft. Een 
passende schadevergoeding op een eerlijke manier.

Onafhankelijke rechtsbijstand

Van der Toorn Personenschade is niet verbonden 
aan verzekeringsmaatschappijen of met hen 
samenwerkende marktpartijen. U krijgt van ons 
volstrekt onafhankelijke rechtshulp. Wij hebben maar 
één belang: het uwe. En daar gaan we ook voor. 

Onze werkwijze:

Altijd persoonlijke gesprekken bij u aan huis
Tussentijdse verslagen van het verloop
Ervaren en juridisch deskundige 
letselschadespecialisten die alleen uw belang voor ogen 
hebben

Betrouwbaar en realistisch

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 de schadevergoeding is. De 
ervaring leert dat we er zelden naast zitten.

Bij Van der Toorn Personenschade krijgt u betrouwbaar 
en vooral realistisch juridisch advies. Bel ons voor een 
afspraak en oordeel zelf.

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


