
Een ongeval...
en wat dan?



Wie wij zijn

Van der Toorn Personenschade begon in 2001 
als familiekantoor aan huis. Ondertussen is het 
uitgegroeid tot een gerenommeerd landelijk werkend 
letselschadebureau. Onze visie op het verhalen van 
letselschade is simpel, maar doeltreffend: 
'Zorg ervoor dat de klant krijgt waar hij of zij recht 
op heeft. Verkoop geen loze beloften, wees altijd 
open en eerlijk.'

Hulp bij vergoeden letselschade 

Of u nu direct met ons contact opneemt, via een 
tussenpersoon of adviseur, dat maakt geen verschil. 
In alle gevallen hebben wij maar één doel voor 
ogen: u helpen bij het krijgen van een rechtvaardige 
vergoeding voor uw letselschade.

Wij komen op voor úw belang
Door heel Nederland helpt Van der Toorn Personenschade 
al jaren slachtoffers met het verhalen van hun letselschade. 
Persoonlijke en vertrouwde hulp van deskundige specialisten 
die opkomen voor úw belang!

Wij bieden deskundige hulp bij... 

Letselschade
De financiële gevolgen die u heeft, als gevolg van 
een ongeval waar iemand anders aansprakelijk 
voor is. 

Smartengeld
Een vergoeding voor gederfde levensvreugde en 
emotionele schade, waarop u altijd recht heeft. 
Smartengeld is een aparte vergoeding die los staat 
van uw extra kosten en uw inkomensschade.

Een verkeersongeval
Alle soorten ongevallen in het verkeer. 
Of het nu om auto’s, motoren, 
scooters, passagiers, fietsers 
of voetgangers gaat. 

Een bedrijfsongeval
Alle ongevallen tijdens het uitoefenen van uw 
beroep. Zowel voor werknemers in loondienst, 
uitzendkrachten, ZZP-ers of ondernemers.

Een ongeval met dieren
Ongelukken veroorzaakt door ‘huisdieren’ 
in de breedste zin van het woord. De meest 
voorkomende zijn hondenbeten of ongelukken 
met paarden.



Is dat geen 'claimgedrag'?

Bij letselschade maakt u noodgedwongen extra 
kosten. Huishoudelijke hulp, mantelzorg, medische 
kosten of u mist inkomen. Om daar een vergoeding 
voor te vragen is niet raar, dat is geen claimgedrag. 
Als iemand bij u thuis iets waardevols kapot maakt, 
dan vindt u het toch ook niet meer dan normaal dat 
zijn/haar verzekering die schade betaalt? 
Waarom dan niet bij letsel?

Maar een bureau inschakelen?

Over de hoogte van uw letselschade kan een 
verzekeraar heel anders denken dan u. 
Weet u dan wie er gelijk heeft, of waar de middenweg 
ligt? Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in het 
verhalen van letselschade. Zij kennen de letter 
van de wet en zijn gewend om te gaan met (grote) 
verzekeringsmaatschappijen. Een bureau inschakelen 
is dus alleen maar verstandig. 

Onafhankelijk en kosteloos

Omdat Van der Toorn Personenschade niet verbonden 
is aan een verzekeringsmaatschappij of andere 
organisatie, hebben wij maar één belang en dat is het 
uwe. Daarnaast is onze hulp voor u geheel kosteloos.

Het kost mij echt niets?

De kosten die wij maken om u te helpen worden 
betaald door de tegenpartij. Dat is in de wet zo 
geregeld. Ze worden ook niet in mindering gebracht 
op uw schadevergoeding. Onze hulp kost u dus geen 
cent! Dat garanderen we u, zwart op wit. 
Geen addertjes onder het gras.

Reëel en eerlijk advies 

Al tijdens het eerste gesprek met u maken wij 
een inschatting van wat de haalbaarheid van uw 
vergoeding voor letselschade is. Aan de hand daarvan 
geven we u ook meteen een eerlijk en reëel advies. 
De ervaring leert dat we er zelden naast zitten. 

Wij komen naar u toe

Of u nu het liefst met ons wilt praten in uw eigen 
omgeving (thuis) of bij uw tussenpersoon op kantoor, 
wij komen naar u toe. Wilt u liever bij ons op kantoor 
afspreken of alleen een telefonisch onderhoud, dan 
kan dat natuurlijk ook. Uw persoonlijke verhaal is bij 
ons altijd in vertrouwde handen.

Keurmerk Letselschade

Als één van de eerste kantoren kreeg Van der 
Toorn Personenschade het Keurmerk Letselschade 
toegekend. Een mede door Slachtofferhulp Nederland 
in het leven geroepen kwaliteitskeurmerk, dat jaarlijks 
strenge controles uitvoert. Alleen op die manier weet 
u echt zeker dat u de meest deskundige, betrouwbare 
én onafhankelijke rechtshulp krijgt.

Heeft u vragen?  
Neem gerust contact met ons op

Heeft u een vraag over letselschade? Wilt u weten 
wat de haalbaarheid van uw schadevergoeding is? 
Heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek? 
Neem gerust contact met ons op.

070 320 89 64
Stationsplein 6 - Voorburg

0318 47 00 21
Verlengde Maanderweg 3 - Ede

0543 45 24 65
Misterstraat 36 - Bredevoort



Van der Toorn Personenschade

www.letselschadebureau.nl
info@letselschadebureau.nl 
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