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Als je thuis komt na een ongeval kom je vaak tot het besef wat er is gebeurd 

en ga jij je misschien ook zorgen maken over de thuis – en werksituatie, 

want je kunt niet zoveel op dat moment. Hoe kun je hulp inschakelen,  wie 

gaat de letselschade betalen en hoe lang ben je arbeidsongeschikt en kun jij 

je werk wel weer gaan doen?

Wanneer het ongeval de schuld is van een ander, dan zal de “tegenpartij” 

de schade mogelijk bij diens verzekeraar gaan indienen, maar vaak gebeurd 

dat ook niet en hoor je zelfs niets meer van de tegenpartij. 

Maak het jezelf gemakkelijk en 

schakel een professionele belangen-

behartiger in om jou bij te staan. 

Je kunt natuurlijk ook kunnen 

wachten tot de verzekeraar van de 

tegenpartij contact opneemt, maar 

de belangen van de verzekeraar zijn 

normaal gesproken niet helemaal 

gelijk met jouw belangen, want jij 

wil je schade vergoed hebben en de 

verzekeraar wil in principe zo weinig 

mogelijk betalen. 

Je hebt een ongeval gehad en hebt hierbij letsel 

opgelopen. Wat moet je dan eigenlijk doen? 

Natuurlijk is dit ook afhankelijk van de ernst van 

het letsel en ongeval, maar zorg in ieder geval dat je 

gelijk onder medische behandeling komt. 

Schakel professionele hulp in,

kosteloos!



Door gelijk een belangenbehartiger in te schakelen, kan deze gelijk informatie 

gaan verzamelen over het ongeval, de aansprakelijkheid, hulp in en om het 

huis,  de gemaakte en nog te maken kosten inventariseren en vragen om 

voorschotbetalingen. Daarnaast kan deze ook inschatten hoe het zit met 

je werksituatie in relatie tot het opgelopen letsel. Vormt het letsel een 

bedreiging voor je werk en moeten er andere partijen ingeschakeld worden 

om jou te helpen? 

Een professionele belangenbehartiger zoals verricht deze werkzaamheden 

kosteloos voor jou, dus waarom zou je er geen gebruik van maken?

Ja, natuurlijk is het vaak de eerste keer dat je een ongeval mee maakt. Een 

persoonlijk gesprek met onze schaderegelaar is dan een goede eerste stap. 

Dat is natuurlijk spannend, maar weet wel dat deze partij aan jouw kant staat.  

De belangenbehartiger kan jou 

adviseren wat te doen, maar 

weet wel dat jij degene bent (en 

blijft) die bij beslismomenten ja of 

nee kan zeggen. Er zal ook niets 

buiten jou om besloten worden. 

Dat geldt bijvoorbeeld ook bij een 

eindafwikkeling van de schade. Pas 

na jouw akkoord zal de belangen-

behartiger dit voorleggen aan de 

tegenpartij of diens verzekeraar. 

Begin dus met het contact opnemen 

met een specialist die je verder kan 

helpen.

Jij blijft ten alle tijden 

‘in charge’



Bel 112 voor politie en ambulance; 

Maak foto’s van de situatie ter plekke;

Als er getuigen zijn vraag en registreer dan de contactgegevens 

van de getuigen;

Vul het Europese Schadeformulier in (bij verkeersongevallen) of 

laat een schaderapport (bij arbeidsongevallen) opmaken;

Zoek gelijk of in ieder geval binnen 24 uur medische hulp voor 

het opgelopen letsel;

Schakel altijd een professionele belangenbehartiger in. Zij 

bieden jou kosteloos juridische bijstand bij verhaal van de 

persoonlijke  schade;

Wacht niet met het inschakelen van een belangenbehartiger 

tot de verzekeraar contact opneemt, want deze kan gelijk aan 

de slag voor jou;

Houd de kosten die je maakt goed bij en zorg voor bewijsstukken.
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Letselschaderegeling Westland heeft een stappenplan gemaakt, 

zodat jij precies weet hoe je moet handelen als je slachtoffer 

wordt van een ongeval met letsel.

Wat te doen na een ongeval met letsel

Stappenplan



Bij vragen of informatie bel of mail Letselschaderegeling Westland. 
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0174 – 76 88 80 of 

mail naar info@lsrwestland.nl. 

U kunt ook onze websites bezoeken: 

www.letselschaderegelingwestland.nl 

www.ikclaimletselschade.nl

Letselschaderegeling Westland heeft haar deuren in Naaldwijk geopend 

op 1 januari 2014. Ons bedrijf bestaat – op dit moment – uit twee letsel-

schaderegelaars, allebei gecertificeerd register-expert (NIVRE, branche 

Personenschade).

Wij zijn er trots op het Keurmerk Letselschade te mogen voeren, omdat dit 

keurmerk staat voor kwaliteitsnormen en waarden en tevens waarborgen 

omvat, zoals onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie en duidelijke 

communicatie. De keurmerknormen en waarborgen worden jaarlijks 

gecontroleerd.

Specialist bij de meest uiteenlopende letselschade ongevallen
Wij kunnen jou bijstaan bij onder andere bij verkeersongevallen, 

arbeidsongevallen maar bijvoorbeeld ook wanneer je wordt gebeten door 

een hond.

Ook als het deels jouw eigen schuld is
Heb je deels zelf schuld aan een ongeval? Ook dan kunnen wij je bijstaan. 

Bijvoorbeeld wanneer je als voetganger of fietser geen voorrang verleend 

aan een auto en daarmee in botsing komt, dan wordt meestal 50% van jouw 

schade toch voldaan. 

Heeft u vragen?
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