Letselschade?
U staat niet alleen!
Smit Juridisch Advies staat u bij
en helpt bij het verhalen van uw schade

Wat is letselschade?

W

anneer u door het toedoen van een ander lichamelijk en/of
geestelijk letsel heeft opgelopen spreken we over letselschade.
U heeft bijvoorbeeld een been gebroken door een verkeersongeval, u bent tijdens het uitgaan door een onbekende mishandeld of u
bent het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Letselschade kan verschillende oorzaken hebben, ingrijpend is het altijd!

Welke schade dient vergoed te worden?
Naar Nederlands recht dient de aansprakelijke partij alle schade te vergoeden die
voortvloeit uit het ongeval. Hierin wordt
onderscheid gemaakt tussen materiële en
immateriële schade. Materiële schade is
alle schade die in geld is uit te
drukken. Denk bijvoorbeeld
Materiële aan reiskosten, medische
kosten of inkomensschade.
schade is
Immateriële schade is alle
die niet in geld is uit
alle scha- schade
te drukken.

de die in
geld is uit
te drukken.

Binnen de letselschade wordt
immateriële schade smartengeld genoemd. De hoogte
van het smartengeld wordt
bepaald aan de hand van de
aard en de ernst van het letsel en de omstandigheden van het geval.
De vergoeding van smartengeld is wat dat
betreft geen harde wetenschap. Wij kijken
daarom naar uw situatie en zullen aan de
hand daarvan een zo passend mogelijke
smartengeldvergoeding verhalen.
Waarom Smit Juridisch Advies?
Als u letselschade heeft opgelopen komen
er veel zaken op u af. Zaken waar u waarschijnlijk nooit eerder mee te maken heeft
gehad en waar u ook liever niet mee te
maken heeft. Zo moet u veelal onderhandelen met de verzekeraar van de aanspra-

kelijke partij. Deze zal proberen u met een
lagere schadevergoeding akkoord te laten
gaan dan waar u recht op heeft. Een goede
en degelijke juridische ondersteuning is
hierbij noodzakelijk. Wij kunnen u helpen
de vergoeding te krijgen waar u recht op
heeft.
Wij onderscheiden ons doordat wij ons
eerst en vooral inzetten voor uw belangen. Wij hebben geen banden met aansprakelijkheidsverzekeraars. Bovendien
zijn wij kleinschalig zodat u niet verstrikt
raakt in de bureaucratie van een grote
organisatie. Bij ons bent u geen nummer.
Bovendien heeft Smit Juridisch Advies de
Gedragscode Behandeling Letselschade
(GBL) ondertekend en voldoet het dus aan
alle eisen die de Letselschaderaad stelt
aan een professionele behandeling van
uw letselschadezaak. Zie voor meer informatie hierover: www.letselschaderaad.nl.
Wat kunt u van ons verwachten?
Om uw belangen zo optimaal mogelijk te
behartigen gaan wij stapsgewijs te werk:
1. Ons werk begint met het onderzoeken
van de schuldvraag. Hoe is het letsel ontstaan en is hiervoor een aansprakelijke
partij aan te wijzen? Als uit dit onderzoek
naar voren komt dat een derde partij aansprakelijk is, dan sturen wij deze een zogenaamde aansprakelijkstelling.

2. Komt (al dan niet na een schuldvraagdiscussie) aansprakelijkheid vast te staan, dan
gaan wij over op stap twee, het medisch onderzoek. Bij uw artsen en/of therapeuten
vragen wij medische informatie op. Deze
informatie wordt door onze medisch adviseur beoordeeld.
3. Is het medisch onderzoek afgerond, dan
zullen wij samen met u uw schade in kaart
brengen. Daarbij worden de verschillende
soorten schades nader onderzocht en uitgewerkt. Indien nodig schakelen wij de expertise van derden in, zoals een rekenkundig
bureau of arbeidsdeskundige.
4. Is de schade vastgesteld en is uw letsel
hersteld, dan wel is er sprake van een medisch stabiele situatie, dan gaan wij over
tot de laatste stap, de onderhandelingen
met de aansprakelijke partij en uitbetaling
van uw schade. Uiteraard houden wij hierbij rekening met uw situatie en eventuele
toekomstige schade.
Wat kost het mij?
Als u letselschade heeft opgelopen zit u
niet ook nog eens te wachten op een hoge
rekening van uw belangenbehartiger. Gelukkig is het in Nederland wettelijk geregeld dat als aansprakelijkheid vast staat de
aansprakelijke partij ook de kosten voor
rechtsbijstand moet betalen. Dit is een onderdeel van uw schade. De werkzaamheden die wij voor u verrichten
worden in dat geval dan ook
door de aansprakelijke partij
aanspravergoed. U kost het niets. Is
kelijke
aansprakelijkheid (nog) niet
erkend? Wordt aansprakepartij
lijkheid slechts gedeeltelijk
betaald de erkend? Dan zullen wij met
u afspraken maken over onze
kosten!
kosten. Uiteraard komt hier-

bij uw belang op de eerste plaats. U hoeft
niet bang te zijn dat u onverwachts een
rekening thuisgestuurd krijgt.
De Letselschade Raad
De Letselschade Raad is een organisatie
waar alle invalshoeken van de personenschade in zijn vertegenwoordigd. De Letselschade Raad heeft als doel de harmonie
ϐselschade te vergroten. Zij streven daarom
naar een betere en meer persoonlijke omgang met het slachtoffer. Ook willen zij
de technische onderdelen van de schaderegeling verbeteren. Met het oog daarop
heeft de Letselschade Raad verschillende
Richtlijnen opgesteld. Deze Richtlijnen
vergemakkelijken de berekening van
schade en kunnen daarmee discussies
voorkomen.
Ook heeft de Letselschade Raad de Gedragscode Behandeling Letselschade
(GBL) ontwikkeld. De GBL reikt spelregels
aan op het gebied van een transparante en
harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing
op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. Smit Juridisch Advies onderschrijft de GBL. Wij
behandelen uw zaak daarom volgens deze
code.

Wat vinden onze cliënten?
“Op aanraden van een kennis heb ik
contact met Smit Juridisch Advies
opgenomen. Ik had alle vertrouwen
in mijn behandelaar, mevrouw Smit,
omdat ze bij mij overkwam als een
ambitieuze jonge vrouw met kennis
van zaken. Ze was deskundig en kwam
met juridisch goed onderbouwde
stukken. Ze heeft voor erkenning van
het geleden leed gezorgd door een acceptabele uitkering die ik zonder Smit
Juridisch Advies niet had gekregen.”
Mevrouw J. uit Burdaard

Naast de GBL heeft De Letselschade Raad
de Gedragscode Openheid Medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Hierin staat hoe
zorgverleners het best met problemen in
de gezondheidszorg kunnen omgaan, zoals bijvoorbeeld fouten door artsen die
schade opleveren.
Handige tips
1. In Nederland geldt de regel; wie eist,
bewijst. Na een ongeval is het daarom belangrijk alert te zijn. Maak foto’s van het
ongeval, noteer naam- en adresgegevens
van getuigen en doe aangifte bij de politie.
Later heeft u deze informatie wellicht hard
nodig.
2. Heeft u klachten? Wacht dan niet en
meldt dit bij uw (huis)arts. Hierdoor wordt
er een medisch dossier opgebouwd en is het
in uw letselschadezaak een stuk makkelijker om uw klachten aan te tonen.

pleeg altijd eerst een belangenbehartiger.
5. Wacht niet te lang! Naarmate u langer
wacht met het starten van uw letselschadezaak loopt u meer risico uw eigen zaak te
ondermijnen.
Prettig kennis te maken
Heeft u letselschade opgelopen? Wacht
dan niet langer en laat ons vrijblijvend
en kosteloos uw mogelijkheden beoordelen. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens. Bovendien
nodigen wij u van harte uit om met ons
kennis te maken tijdens een van onze
gratis juridische spreekuren. Meer informatie hierover vindt u op onze website;
www.smitjuridischadvies.nl.
Wij zijn u graag van dienst!

3. Houdt uw schade bij. Door bonnetjes te
bewaren, uw reiskosten bij te houden en de
door u gemaakte kosten te noteren is het
een stuk eenvoudiger uw schade te bewijzen en voorschotten uitgekeerd te krijgen.
4. Ga niet zonder meer in op een voorstel
van de aansprakelijke partij. Wil de aansprakelijke partij bij u op bezoek komen of
doen ze u een afwikkelingsvoorstel? Raad-

In Nederland
geldt:
Wie eist,
bewijst!

Contactgegevens
Paradijsvogelstraat 33
9713 BV Groningen
Telefoon: 050-7074742
Mobiel: 06-41334427
website: www.smitjuridischadvies.nl
E-mail: info@smitjuridischadvies.nl
KvK:
50338196

