
Lichamelijk letsel
na een verkeersongeval,
bedrijfsongeval
of medische fout?

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeers-

ongeval, bedrijfsongeval of een medische fout kan dat

in voorkomende ingrijpende gevolgen hebben.

Mogelijk wordt u in een dergelijke situatie geconfron-

teerd met (blijvend) lichamelijk letsel.

Een ongeval kan voor een slachtoffer niet zelden een

stressvolle en emotionele periode inluiden.

Naast het revalidatietraject met bijbehorende zieken-

huisbezoeken en de bij u bestaande vraagtekens over

uw herstel, bent u misschien zelfs (al dan niet blijvend)

uitgevallen voor uw arbeidswerkzaamheden en/of

studie met alle problemen van dien.

Daarnaast zijn er allerlei te regelen praktische zaken

(medische bezoeken, het regelen van huishoudelijke

hulp en/of vervangende arbeidskracht e.d.).

Juist op het moment dat u in alle rust wil revalideren,

zal u bemerken dat er juist dan een groot aantal com-

plexe zaken besproken moeten worden vaak met de

verzekeringsmaatschappij, waarbij vele vragen naar

voren komen.

Niet alleen dient de vraag zich op of de aansprakelijk-

heid wel juist beoordeeld wordt door de verzekeraar.

Ook heeft u wellicht behoefte aan een financieel voor-

schot om de eerste kosten uwerzijds te dekken.

Hoe hoog is
de schadevergoeding?

Naast de bovengenoemde acute problemen welke direct

na een ongeval kunnen ontstaan, is op iets langere ter-

mijn de ‘vertaling’ van de lichamelijke gevolgen van

het ongeval in een financiële vergoeding een niet een-

voudige aangelegenheid, waarbij juridisch-specialisti-

sche hulp niet mag ontbreken.

Temeer daar de lichamelijke en financiële gevolgen van

een ongeval vaak deels in de toekomst zijn gelegen,

kunnen de schade uitkeringen zeer substantiëel zijn.

Bij de begroting van de schade ten gevolge van het on-

geval staat in financieel opzicht nml. centraal dat alle

schade gedurende uw gehele leven zal moeten worden

gecompenseerd door de verzekeraar. Niet een cent

meer, maar ook niet een cent minder!!!

De omvang van de schadevergoeding is uiteraard

afhankelijk van de ernst van het letsel, maar ook vele

andere factoren spelen mee in de uiteindelijke begro-

ting van de schade.

De schadelijke gevolgen kunnen o.a. bestaan uit:

Inkomensverlies of studievertraging
inkomensverlies
huishoudelijke hulp
smartengeld (immateriële schade)
reiskosten
directe materiële schade
verlies aan zelfwerkzaamheid

Wat doet
Lexx Advocaten
Leeuwarden voor u?
Lexx advocaten L’den zorgt ervoor dat u er niet alleen

voorstaat!!!

Om uiteindelijk de juiste schadevergoeding te verkrij-

gen, is specialistische - juridische bijstand voor het

slachtoffer pertinent onmisbaar.

De schade uitkeringen kunnen substantieel zijn daar de

lichamelijke en financiële gevolgen van een ongeval

vaak deels in de toekomst zijn gelegen. Echter de scha-

debegroting wordt vaak voorafgegaan door een zeer

moeizaam onderhandelingstraject met de verzekeraar,

waarbij vaak complexe zaken centraal staan.

Bijstand door een in letselschadezaken deskundige

advocaat, brengt met zich dat er met de verzekeraar

wordt onderhandeld op basis van gelijkwaardigheid.

Lexx advocaten Leeuwarden is gespecialiseerd in

juridische dienstverlening bij letselschade.

De belangen van het slachtoffer worden door ons

vakkundig behartigd. Daarbij sturen wij aan op een

relatief snelle afwikkeling van de schade.

De kosten van Lexx
advocaten Leeuwarden?
Indien de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend,

zijn er voor u normaliter geen kosten aan verbonden

aan het inschakelen van een advocaat/letsel schade des-

kundige. Dit daar redelijke rechtsbijstandskosten als

gevolgschade worden gedekt door de aansprakelijke

verzekeringsmaatschappij.
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Wanneer de aansprakelijkheid echter nog niet door de

verzekeraar is erkend, kunt u geheel vrijblijvend advies

in winnen bij Lexx advocaten Leeuwarden omtrent uw

kansen.

Enkele
praktijkvoorbeelden:
Ernstig letsel na verkeersongeval
Een 20-jarige jongen was betrokken bij een ernstig ver-

keersongeval, waarbij hij als fietser werd aangereden

door een auto. Bij dat ongeval liep het slachtoffer zwaar

lichamelijk en geestelijk letsel op. Het slachtoffer viel

uit voor zijn arbeidswerkzaamheden. De verzekeraar

ontkende echter elke aansprakelijkheid en weigerde

enige uitkering te doen. Na tussenkomst van Lexx

advocaten Leeuwarden werd enkele jaren later de

schade uiteindelijk vastgesteld op € 420.000,- belas-

tingvrij en volgde de uitkering van de schade door de

verzekeraar aan het slachtoffer.

Whiplash letsel van (kleine) zelfstandige
Een zelfstandig ondernemer van middelbare leeftijd is

betrokken bij een verkeersongeval. Door zijn opgelopen

whiplash letsel heeft het gedeeltelijk afgekeurde slacht-

offer uiteindelijk geen andere keus dan zijn onder-

neming te staken. De verzekeraar biedt een schamel

bedrag om de zaak te regelen. Uiteindelijk wordt de

schade begroot op € 435.000,- belastingvrij.


