Heeft u letsel opgelopen door een ongeval in het verkeer? Het belangrijkste is dat u eerst werkt
aan uw herstel. Maar helaas wordt u ook geconfronteerd met kosten. Deze kosten kunnen onder
andere bestaan uit lichamelijke, psychische schade, maar ook uit inkomstenverlies, medische
kosten en voertuigschade. Veritas Letselschade helpt u. Wij verhalen de schade voor u op de
veroorzaker. In deze informatiefolder staat uitgelegd wat wij voor u kunnen betekenen.

langskomen. Dit is bijvoorbeeld gewenst
indien u vanwege uw letsel uw woning
moeilijk kunt verlaten.

Uw belang voorop
Uw behoeftes en belangen als slachtoffer
staan centraal. Wij werken alleen voor
particulieren en niet voor verzekeraars.
Hierdoor
is
er
geen
sprake
van
belangenverstrengeling. Omdat wij u nauw
betrekken bij dit verhaalproces, bespreken
wij samen met u een plan van aanpak die
past bij uw situatie.
Persoonlijk karakter
In tegenstelling tot de rechtshulp die
verleend wordt door onder andere
rechtsbijstandverzekeraars, kunt u bij ons
altijd terecht op kantoor (in Heerlen).
Daarnaast kunnen wij ook bij u thuis

Schade gemeld en dan?
Allereerst meldt u uw schade bij Veritas
Letselschade. U kunt dit doen op alle
mogelijke manieren: in persoon, telefonisch,
via de mail, post, app, of website. Wij vragen
vervolgens bij u diverse gegevens op alsook
bij andere instanties (bijvoorbeeld een
proces-verbaal bij de politie, medische
gegevens, etc). Het kan enige tijd duren
voordat alle documenten zijn ontvangen.
Zodra wij de benodigde gegevens hebben
ontvangen, kunnen wij inschatten of de
wederpartij aansprakelijk kan worden
gehouden voor het voorval. Zo ja, dan
schrijven wij de tegenpartij aan of in
bijzondere gevallen (tegenpartij onbekend,
tegenpartij niet verzekerd, etc) schrijven wij
het Waarborgfonds aan. Het kan enkele
weken duren voordat wij een inhoudelijke
reactie ontvangen van de wederpartij.

Betrokken partijen
U kunt gedurende het proces te maken
krijgen met diverse partijen naast de juriste
van Veritas Letselschade.
 De wederpartij kan bijvoorbeeld een
schaderegelaar
inschakelen
die
u
normaliter thuis komt bezoeken. De juriste
van Veritas Letselschade is ook
aanwezig bij dit gesprek. Dit bezoek is
bedoeld om informatie te verzamelen en
afspraken te maken.
 Daarnaast speelt de samenwerkende
medisch
adviseur
van
Veritas
Letselschade een prominente rol in het
schadeverhaalproces.
De
medisch
adviseur beoordeelt uw medisch dossier.
Dit is nodig voor het verhalen van uw
letselschade; het letsel dient namelijk
veroorzaakt te zijn door het voorval, wil de
schade voor vergoeding in aanmerking
komen. Uw medisch dossier kan alleen
opgevraagd worden nadat u schriftelijk
toestemming heeft gegeven.
 Daarnaast kunt u nog te maken krijgen
met een arbeidskundige die kan worden
ingeschakeld indien u moet re-integreren
op
uw
arbeidsplaats.
De
arbeidsdeskundige
beoordeelt
uw
werkmogelijkheden en draagt zorg voor
de nodige begeleiding. Indien terugkeer
naar uw eigen werk niet mogelijk is dan
begeleidt de arbeidskundige u bij het
vinden van ander geschikt werk.
Enkele schadeposten
 Voertuigschade, kledingschade, etc
 Reiskosten
 Medische kosten die niet al vergoed zijn
door uw zorgverzekeraar
 Verlies aan inkomsten
 Huishoudelijke hulp
 Verlies zelfwerkzaamheid
 Smartengeld (is afhankelijk van diverse
omstandigheden waaronder ernst en aard
van het letsel, betreft een vergoeding voor
het leed en ongemak dat het voorval
teweeg heeft gebracht)
 Etc.
Belangrijk is wel dat het verband wordt
aangetoond tussen het letsel, de aanrijding
en de schade.

Duur van het totale proces
De exacte duur van het totale proces is niet
te voorspellen. In het beginstadium zijn wij
immers afhankelijk van de informatieverstrekking van diverse instanties alsook de

snelheid
waarop
de
wederpartij
aansprakelijkheid kan erkennen. Daarnaast
kan de totale schade pas worden
vastgesteld als er sprake is van een
zogenoemde medische eindsituatie. Dit
houdt in dat u volledig genezen dient te zijn
of er geen verdere verbetering meer te
verwachten is (oftewel totdat uw medische
toestand stabiel is).

Eindbedrag
Tussentijds ontvangt u indien de schade
hoog genoeg voorschotten. Op het einde,
als uw medische situatie stabiel is of u
volledig
genezen
bent,
wordt
een
eindvoorstel met u en de wederpartij
besproken. Zodra wij het eens zijn, zal de
wederpartij dit bedrag aan u uitkeren en is
de zaak afgewikkeld.
Kosten
Veritas Letselschade betaalt in beginsel de
kosten van de behandeling. Indien de
wederpartij aansprakelijk kan worden
gehouden voor het voorval dan zullen wij
ook deze kosten verhalen op de wederpartij.
U betaalt ons dus helemaal niets.
Contact
Voor advies kunt u contact opnemen met

Mr. K.H.P. Seip (Kim)
Heesbergstraat 41, 6417 AA Heerlen
T: 045-5421440
T: 06-34727909 (enkel voor What’s app)
W: www.veritasletselschade.nl of
www.letselschadeheerlen.nl
E: info@veritasletselschade.nl

