Rechtshulp
na uw ongeval
Bent u gewond geraakt bij een ongeval?
Dan is het goed om te weten dat Zorg en Zekerheid uw medische kosten vergoedt.
Dit gebeurt volgens de zorgverzekering die u bij ons heeft afgesloten.
Naast uw medische kosten zijn er vaak andere kosten, zoals kledingschade of gemist loon.
Deze kosten vallen niet onder uw zorgverzekering. Ook heeft u mogelijk recht op smartengeld.
Na een ongeval is het daarom verstandig u te laten bijstaan door een professionele rechtshulpverlener.
Wat doet een rechtshulpverlener?
• Samen met u kijken welke strategie het best bij uw zaak past
• Helpen bij het verzamelen van bewijs
• De veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen
• (Samen met u) contacten onderhouden met de aansprakelijkheidsverzekeraar
• U adviseren bij het bepalen van de juiste schadevergoeding
Heeft u een rechtsbijstandsverzekering?
Dan kunt u de zaak ook bij hen in behandeling geven. Wilt u dit liever niet?
Dan kunt u een andere rechtshulpverlener inschakelen.
Op het vragenformulier staan twee kantoren waarmee Zorg en Zekerheid goede ervaringen heeft.
Als u hierop uw voorkeur aangeeft, leggen wij contact met het kantoor van uw keuze.
Beide kantoren stellen zich op de achterzijde van deze folder aan u voor.
Heeft u geen keuze gemaakt, maar wilt u wel gebruikmaken van een van beide kantoren?
Dan kunnen wij voor u een keuze maken. De rechtshulpverlener neemt daarna contact met u
op voor een intakegesprek.

ZZ-00131-0521-1.0

Zorg en Zekerheid heeft geen belang bij deze doorverwijzing. Het is uitsluitend bedoeld als service
om u goede bijstand in te bieden na uw ongeval. Uiteraard kunt u ook een andere rechtshulpverlener
inschakelen.

Bij Asselbergs &
Klinkhamer Advocaten
(AK) staat er een team
van 17 letselschadespecialisten voor u klaar.
Wij hebben een brede
expertise op het gebied
van letsel, waarbij iedere
letselspecialist zijn of haar
eigen specialisatie heeft.
Ons team staat slachtoffers door heel
Nederland bij.
Ontzorgen
Bij AK investeren wij in een vertrouwensband
met onze klanten. Wij ontzorgen onze
klanten van A tot Z. Iedereen heeft immers
recht op geluk na een ongeluk. Dat doen wij
door het regelen van zorg, hulpmiddelen,
vergoeding van de kosten en de gemiste
inkomsten. Alles wat nodig is om uw leven
weer (terug) op de rit te krijgen na een
ongeluk. Maatwerk staat hierbij voorop.
Snel en adequaat reageren is een kenmerk
van onze dienstverlening. Onze specialisten
zijn mobiel en ook buiten kantoortijden
bereikbaar.
Ons team
Het team bestaat uit verschillende type
advocaten. Heel belangrijk, want er moet
een klik zijn met een advocaat. Elke
specialist heeft zijn of haar eigen
specialisme. Door de omvang van
ons team, is het in de praktijk nooit
een probleem om een geschikte match
voor de klant te vinden. Zo zijn onze
klanten ervan verzekerd dat er altijd een
specialist is die hun probleem kan oplossen.
Expertise
De sectie Letselschade behartigt de
belangen van iedereen die slachtoffer
is geworden. Dag in dag uit staan wij
slachtoffers bij van ongelukken, medische
fouten, hondenbeten, valpartijen,
mishandelingen en alle andere incidenten
die letsel kunnen veroorzaken. Dat wij dit
naar volle tevredenheid uitvoeren, blijkt uit
de waardering die onze klanten ons geven.
Wij scoren maximaal op klanttevredenheid.
Bent u slachtoffer en wilt u weten of u uw
schade kunt verhalen? Wij helpen u graag.
https://ak-advocaten.eu/rechtsgebieden/
letselschaderecht/ | 076 – 502 20 80

Wij wensen u beterschap. Het verhaal van
uw letselschade kunt u aan ons toevertrouwen.
Daarin ontzorgen wij u.
U kunt zich volledig op uw herstel richten.
Want uw gezondheid staat voorop.
Berntsen Mulder Advocaten | Dit doen wij:
• wij luisteren naar uw verhaal
• wij bezoeken u thuis: voor u geen gedoe
• wij stellen samen met u het plan van aanpak op:
u weet wat wij doen
• u kunt online uw dossier inzien: u bent
volledig op de hoogte
• u kunt uw schade online doorgeven:
gemak voor u
• wij regelen snel een eerste voorschot op
de schadevergoeding: u kunt uw kosten
betalen
• wij behalen voor u de maximale opbrengst:
wij geven niet op.
• wij verhalen de advocaatkosten op de
aansprakelijke partij: u heeft geen kosten.

Berntsen Mulder Advocaten | Dit zijn wij:
• specialisten in letselschade: wij hielpen
al duizenden slachtoffers in ruim 25 jaar
• ook kennis van arbeidsrecht en sociale
zekerheid: een brede kijk op alles waar u
als slachtoffer tegenaan loopt
• bereikbaar en betrokken: er staat altijd
iemand voor u klaar
• betrouwbaar: wij zijn opgenomen in het
kwaliteitsregister Letselschade van de
Letselschaderaad
• centraal gelegen: gevestigd in de Randstad
en landelijke dekking
• uitstekende recensies, zoals:
‘Mijn advocaat is goed in zijn vak, betrokken,
empathisch en realistisch. Ik kan u dit kantoor
zeker aanbevelen!’
Wij helpen u graag.
Bel vrijblijvend: 0800- 23 55 387of
stuur uw e-mail naar info@berntsenmulder.nl
Meer weten?
kijk op www.letselschade.berntsenmulder.nl

