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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

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.

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

https://www.letselschadebureau.nl
https://www.facebook.com/VanderToornpersonenschade
mailto:info%40letselschadebureau.nl?subject=
https://www.letselschadebureau.nl/letselschadebureau-keurmerk-letselschade/
https://www.stichtingpiv.nl
https://www.nis-letsel.nl
https://www.nivre.nl
https://deletselschaderaad.nl/register
https://www.linkedin.com/company/van-der-toorn-personenschade
https://twitter.com/letselschadeNL
https://www.letselschadebureau.nl/advies
mailto:info%40letselschadebureau.nl?subject=
http://www.letselschadebureau.nl/letselschade-test

