Heeft u
letselschade
opgelopen?
Ongevallen hebben impact, maar
de schade kunt u vaak verhalen.

Letsolv beoordeelt gratis
uw verhaalsmogelijkheden.

Iedere letselschade heeft zijn eigen verhaal. Daarom komen onze
letselschade adviseurs bij u langs om u kosteloos en vrijblijvend
uit te leggen wat uw mogelijkheden op verhaal van uw schade zijn.
Wij bezoeken onze cliënten in heel Nederland. Indien onze adviseur
van mening is dat u recht heeft op een schadevergoeding, dan kan
Letsolv een claim voor u indienen. In dat geval komen de kosten voor
onze juridische ondersteuning voor rekening van de verzekeraar van
de tegenpartij. Op die manier kunnen wij u begeleiden in het hele
onderhandelingstraject zonder dat het u iets kost.

Ga naar letsolv.nl en
maak direct een afspraak
met een van onze
letselschade adviseurs.

Hoe ontstaat
letselschade?
Letselschade kan op verschillende manieren worden
opgelopen, bijvoorbeeld door een:
• Verkeersongeval
• Bedrijfsongeval
• Letsel door (huis)dieren
• Gebrekkig product

Voorbeelden van letselschade:
• Verwondingen
• Botbreuken
• Whiplash
• Lichamelijke pijn
• Geestelijk leed

Veelvoorkomende extra kosten:
• Schade aan eigendommen (voertuig, kleding etc.)
• Gederfde inkomsten (loon of eigen bedrijf)
• Medische kosten
• Revalidatie
• Extra reiskosten

Stappenplan
bij letselschade

1

ZORG VOOR BEWIJZEN
Zorg er voor dat u direct na het ongeval voldoende
bewijzen verzamelt van de situatie. Zelfs als in uw
ogen de schuld duidelijk bij de andere partij ligt.

2

RAADPLEEG EEN ARTS

Het is belangrijk dat u bij letsel direct een arts

bezoekt. Natuurlijk voor uw eigen gezondheid,
maar ook om een directe link tussen het ongeval
en uw letsel vast te stellen.

3

JURIDISCHE BIJSTAND ZOEKEN
U kunt schadevergoeding claimen als de schuld bij de
andere partij ligt, maar ook als de schuld bij u ligt en u
een schadeverzekering voor inzittenden heeft. Aangezien
dit een juridisch proces is, begeleiden wij u stap voor
stap in dit proces.

4

AANSPRAKELIJK STELLEN
Als u recht heeft op een schadevergoeding zullen
wij namens u de andere partij aansprakelijk stellen
en in onderhandeling gaan met de verzekeraar van
de tegenpartij.

5

SCHADEPOSTEN INVENTARISEREN

Samen met u maken wij een overzicht van misgelopen

inkomsten en alle kosten die verband houden met uw
letselschade. Bewaar daarom altijd de nota’s van (eigen

bijdrage van) revalidatie, vervoerskosten en parkeerkosten.

6

VOORSCHOT AANVRAGEN
Letselschade verhalen kan een langdurig proces zijn,
omdat de echte schade pas vaststaat als uw medische
situatie niet meer verandert. Ondertussen onderhandelen
de letselschade-adviseurs over een voorschot.

EINDAFREKENING

7

Wij houden in de gaten hoe het met u gaat. Om
uiteindelijk uw letselschade claim te kunnen afronden,
kijken wij ook naar langdurige schade en de eventuele

toekomstige kosten die u moet blijven maken. Op basis

van dit eindoverzicht wordt met de verzekeraar van de
tegenpartij een eindregeling afgesproken.

Elke letselschade
heeft zijn eigen verhaal.
Meld daarom uw
letselschade op letsolv.nl

