
Uw klant
krijgt een 
ongeval...
en wat dan?



Open en eerlijk

Sinds de oprichting in 2001 helpt Van der Toorn 
Personenschade slachtoffers al bij het claimen 
van hun letselschade. Met alleen het belang van 
de klant voor ogen, zorgen wij voor rechtvaardige 
schadevergoedingen. Onze werkwijze: een open en 
eerlijke communicatie, geen loze beloften, gewoon 
de zaken zoals ze zijn. 

Samen voor de klant

Samenwerken betekent voor ons dat we elkaar zien 
als collega’s. Dat we een proactief team vormen en 
samen zorgen dat uw klant krijgt waar hij/zij recht 
op heeft. Met onze schadespecialisten actief aan uw 
zijde creëert u een win-win situatie die uw klant ten 
goede komt en een positieve uitstraling heeft op al 
uw activiteiten.

Het kost u niets

Of het nu om nieuwe of al lang lopende letselschade 
van uw klanten gaat, wij helpen u graag. Kosteloos, 
zowel voor u als voor uw klant! 
Het eventueel verhalen en/of vaststellen van 
voertuigschade kunnen we daar uiteraard in 
meenemen. Dat zien we als een service waar we 
geen factuur voor sturen. Niet aan u, niet aan uw 
klant. 

Geen addertjes onder het gras

Omdat de kosten die Van der Toorn Personenschade 
maakt onderdeel zijn van de schade van uw klant, 
claimen wij die direct bij de tegenpartij. Deze kosten 
worden nooit in mindering gebracht op de verhaalde 
schade! Uw klant wordt dus volledig schadeloos 
gesteld, dat garanderen wij. Zwart op wit. Geen 
addertjes onder het gras. Ook hier open en eerlijk!

Direct antwoord bij inschatting 

Voor elke letselschade maken wij al meteen tijdens 
het eerste contact met u of uw klant een inschatting 
of er voldoende kans bestaat op een vergoeding. Een 
directe en reële inschatting. De ervaring leert dat we 
er zelden naast zitten. 

Schriftelijke garantie

Is er voldoende kans op vergoeding, dan geven 
wij u én uw klant een schriftelijke garantie dat er 
aan de zaak geen kosten verbonden zijn. Mocht de 
aansprakelijkheid toch niet vast komen te staan of 
de aansprakelijke partij vergoedt onze kosten om 
andere redenen niet of niet volledig, dan is dat ons 
bedrijfsrisico. Dat wentelen wij niet af op u of uw 
klant, dus ook dan zijn er géén kosten!

Oordeel zelf

Wilt u ook samen voor de klant? Oordeel dan 
zelf of wij de letselschadespecialist zijn waarmee 
u samenwerking zoekt. Staan de neuzen in één 
richting? Is er de ‘klik’ die bij teamwork zo belangrijk 
is? Kunnen wij samen van een confectiepak een 
maatpak maken? 

Neem vrijblijvend contact op  
voor een oriënterend gesprek

Rolf van der Toorn NIVRE-re, directeur
06 25 00 72 21
r.p.vandertoorn@letselschadebureau.nl 

Floris de Bruin, directeur 
06 52 33 12 07
f.debruin@letselschadebureau.nl

Samenwerking gezocht
Staat dienstverlening bij u als assurantie tussenpersoon, 
intermediair of adviseur hoog in het vaandel en is het belang van de 
klant leidend? Dan zoeken wij uw samenwerking.



Als u met ons in zee gaat...

Kunt u elke letselschade eerst volkomen kosteloos 
ter beoordeling of ter advies aan ons voorleggen. 
U krijgt direct te horen of wij u kunnen helpen.

Houden we u persoonlijk en volledig op de hoogte 
van het verloop van de letselschadezaak van uw 
klant.

Kunt u altijd aanwezig zijn tijdens onze bezoeken 
aan uw klant. Heeft de klant liever dat het bezoek 
bij u op kantoor plaatsvindt, geen punt, dan 
komen wij naar u toe.

Kunt u altijd gratis gebruik maken van onze 
helpdesk. Ook bij niet-letselschade vragen over 
bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij materiële 
schade en/of een Ongevallen Inzittenden 
Verzekering en/of een AOV verzekering.

Verhalen wij -als u dat wilt- kosteloos ook de 
materiële schade die door het ongeval van uw 
klant is ontstaan. Inclusief het laten verrichten 
van voertuigexpertise.

Verzorgen wij -als u dat wilt- naast de 
letselschade van uw klant ook de vaststelling van 
een eventuele uitkering op een door uw klant 
afgesloten Ongevallen Inzittenden Verzekering. 
Inclusief medisch advies en eventuele medische 
expertise.

Heeft u bij Van der Toorn Personenschade 
altijd een vast aanspreekpunt op directieniveau 
én vaste (meestal regionaal bekende) 
letselschadespecialisten, die van alle lopende 
zaken op de hoogte zijn.



Van der Toorn Personenschade
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