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Letselschade:
wat nu?
Van ongeval naar
schadevergoeding

‘Het is verstandig om bij letsel
schade hulp te zoeken bij een
ervaren en gespecialiseerde
belangenbehartiger. Die kan
belangrijke taken uit handen
nemen, vaak betaald door de
aansprakelijke verzekeraar. Zo
kunt u zich volledig concentre
ren op uw herstel.’
Anouk Meppelink,
letselschadespecialist bij DAS
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Hebt u een ongeluk gehad? Bent u slachtoffer
van een verkeersongeval, een misdrijf of
medische fout? Dan is de impact groot.
Zeker als u letsel hebt. Uw hoofd staat er
waarschijnlijk niet naar, maar toch is het
belangrijk dat u snel actie onderneemt.
Want misschien kunt u iemand anders aansprakelijk stellen voor uw schade. Hoe?
DAS helpt u graag op weg.
In deze gids leggen we stap voor stap uit wat u
het beste kunt doen bij letselschade:
• Stap 1 – Verzamel de informatie om iemand
aansprakelijk te stellen. In het eerste deel van
deze gids gaan we hierop in.
• Stap 2 – In het tweede deel van de gids
leest u hoe u schade kunt verhalen nadat de
aansprakelijkheid is erkend.
• Stap 3 – Gebruik tot slot de checklist achterin.
Zo werkt u goed voorbereid toe naar een oplossing.
DAS Letselschadehulp volgt de richtlijnen van de
Gedragscode Behandeling Letselschade.

‘Een letselschade
vergoeding is meer dan
alleen smartengeld.
Kunt u bijvoorbeeld het
huishouden niet zelf meer
doen, dan is er sprake van
schade op het vlak van
huishoudelijke hulp.
Het is belangrijk om al
deze schade goed in
kaart brengen.’
Anouk Meppelink,
letselschadespecialist bij DAS

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie
Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>

3

Stap 1: iemand
aansprakelijk stellen
Letselschade? Kom snel in actie

Als u letselschade hebt, wordt u overmand door emoties.
Dat is logisch. Toch is het belangrijk om uw hoofd koel te houden.
Want u moet nauwkeurig vaststellen wat er precies is gebeurd.
Hoe ontstond het ongeval? Wiens schuld was het? Denkt u dat u
iemand anders aansprakelijk kunt stellen? Verzamel dan zo veel
mogelijk informatie.
Kans op een vergoeding?

Als u bewijs hebt verzameld, is het verstandig om te achterhalen of u een
ander met succes aansprakelijk kunt stellen. De kans op succes hangt vaak
af van de oorzaak van het ongeval dat u is overkomen. In het verkeer kan
het eenvoudig zijn de veroorzaker van een ongeluk aansprakelijk te stellen.
Maar op een voetbalveld kan dit al een stuk lastiger zijn. Is een tackle van de
tegenstander niet het risico van het spel? Schat uw kansen in op basis van
het type ongeval.

Stel uw lichamelijke klachten vast

Hebt u lichamelijk letsel? Zorg dat u binnen 24 uur na het ongeval uw letsel
hebt laten beoordelen door een (huis)arts of de spoedeisende hulp. Dit maakt
het makkelijker om bij de aansprakelijke verzekeraar aan te tonen welke
klachten u door het ongeval hebt opgelopen. Als u door het personeel van de
ambulance bent onderzocht, is dat ook goed. Blijf ook regelmatig een arts
bezoeken als de klachten aanhouden.

Lees verder

Extra aandachtspunten

Wat u moet doen na een ongeval
hangt erg af van het soort
ongeval. Benieuwd waar u op
moet letten na bijvoorbeeld een
ongeval op het werk of letsel
door een medische fout?
Bekijk de belangrijkste
aandachtspunten.
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Verzamel bewijs

Leg zo veel mogelijk vast van wat er gebeurd is. En zorg dat u informatie 
van anderen in uw bezit krijgt.
• Maak foto’s van de plek van het ongeval.
• Zijn er andere betrokkenen bij het ongeval? Ziet u getuigen? En zijn er
politieagenten aanwezig? Noteer hun gegevens zodat u later hun
ondertekende verklaringen kunt opvragen.
• Zet uw verklaring over de gebeurtenissen na het ongeval zo duidelijk
mogelijk op papier. In uw eigen verklaring noteert u wat de schade is
en hoe die is ontstaan.
• Vraag ook andere documenten op, zoals een schadeformulier,
bedrijfsongevallenrapport of een rapport van de Inspectie SZW.
• Was de politie aanwezig? Vraag dan het complete procesverbaal op.
Dit is een officiële verklaring van bijvoorbeeld de politie. Daarin vindt
u alle feiten van het ongeval. En vraag ook om het politierapport.

Houd uw schade bij

Door het ongeval maakt u allerlei kosten. Houd dit zelf zo goed mogelijk
bij in een overzicht. Bewaar alle (aankoop)nota’s.
Let op: u bent verplicht om uw schade beperkt te houden. Ga bijvoorbeeld
vanwege een gebroken pols niet dagelijks met de taxi naar uw werk, als u
ook de bus kunt nemen.

Meld uw schade op tijd

Het is belangrijk dat u uw schade op tijd meldt in verband met verjaring.
Verjaring houdt in dat uw recht op het vorderen van de schade na verloop van
tijd komt te vervallen. In het algemeen hebt u vijf jaar de tijd om uw schade te
claimen. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen op de dag nadat de schade
bij u bekend is. Als een verzekeraar van de aansprakelijke partij uw schadeclaim behandelt, hebt u drie jaar de tijd om uw schade te melden.
Lees verder

‘Door het ongeval
maakt u allerlei
kosten. Houd dit zelf
zo goed mogelijk
bij in een overzicht.’
Praktische vragen?

U loopt ook vaak tegen praktische
vragen aan.
- Wanneer kan ik weer aan werk?
- Wie runt het huishouden?
- 	Hoe regel ik opvang voor mijn
kind?
Uw letselschadespecialist van
DAS helpt u hier graag bij en
denkt met u mee.
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Extra aandachtspunten
per oorzaak van het letsel
Geen ongeluk is hetzelfde. En dat heeft gevolgen voor de stappen
die u moet zetten om uw schade op iemand te kunnen verhalen.
Bekijk de extra aandachtspunten per oorzaak van het letsel.
Letsel door een ongeval

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn
Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>
>

Voor een verkeersongeluk of bij huis-tuin-en-keukenongevallen kunt u snel te
maken krijgen met kosten. Hebt u de schade opgelopen door toedoen van een
ander? Dan verzamelt u bewijs. Hoe? Bekijk de tips
> Meer weten over letsel door een ongeval?
Lees online de vragen en antwoorden.

Letsel op het werk
Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u veilig kunt werken. Krijgt u toch een
ongeval? Dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Vaak hoeft u alleen
maar aan te tonen dat u letsel hebt gekregen tijdens uw werk. Uw werkgever
is niet altijd aansprakelijk.

Hulp en contact

>

> Meer weten over letsel op het werk?
Lees online de vragen en antwoorden.

5

Lees verder

‘Uw werkgever moet
ervoor zorgen dat
u veilig kunt werken.
Krijgt u toch een
ongeval? Dan kunt
u uw werkgever
aansprakelijk
stellen.’
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Bij sport of spel is het vaak niet makkelijk de tegenpartij met succes
aansprakelijk te stellen. U gaat bewust een bepaald risico aan door deel te
nemen aan het spel. Natuurlijk kunt u wel iets doen als iemand de spelregels
grof overtreedt.
• Zorg dat de scheidsrechter melding maakt van het incident.
• Informeer of uw club of de overkoepelende sportbond een
ongevallenverzekering heeft.

Letsel op school

Een school moet letten op de veiligheid en gezondheid van de leerlingen.
Maar daar zitten grenzen aan. Zo kan een lerares niet iedereen in de gaten
houden tijdens het speelkwartier. Maar laat een gymleraar kinderen zonder
toezicht gevaarlijke sprongen oefenen? Dan is de school mogelijk wel aansprakelijk.
• Is er blijvend letsel? Probeer een schadevergoeding te krijgen van de
ongevallenverzekeraar van de school. Die kan dan eenmalig een bedrag
uitkeren, afhankelijk van het blijvend letsel dat het kind heeft opgelopen.
• Laat de school een ongevalsrapportage maken.
> Meer weten over letsel op school?
Lees online de vragen en antwoorden.

Lees verder

‘Bij sport of spel
is het vaak niet
makkelijk de
tegenpartij met
succes aansprakelijk
te stellen.’
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Na een medische misser kan het lastig zijn de arts met succes aansprakelijk
te stellen. Dat een behandeling fout is gegaan betekent niet altijd dat een
arts ook iets fout heeft gedaan. Aan een operatie bijvoorbeeld zijn nu eenmaal
risico’s verbonden: u kunt complicaties krijgen. Een arts moet u wel vooraf op
deze risico’s wijzen.
• Ga eerst in gesprek met uw arts en probeer samen tot een oplossing te
komen.
• Vraag een kopie op van uw complete medisch dossier.
• Na een fout door uw arts kunt u ook andere stappen zetten.
– U kunt een klacht indienen. Uw zorgaanbieder moet daar onderzoek
naar doen en u binnen zes weken antwoorden. Welke beslissing neemt
hij en wanneer zorgt hij voor eventuele maatregelen?
U moet bij elke zorgaanbieder (zowel instellingen als individuele
professionals) gebruik kunnen maken van een klachtenregeling
en een klachtenfunctionaris.
– De zorgaanbieder moet ook aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
Daar kunt u terecht als u het niet eens bent met het antwoord van de
zorgaanbieder op uw klacht. Die doet vervolgens een uitspraak waaraan
de zorgaanbieder zich moet houden. Bovendien kan deze instantie
schadevergoedingen toekennen tot 25.000 euro.
– U kunt aangifte doen bij de politie. Dit doet u als u vermoedt dat de fout
strafbaar is. Denk aan een verkeerde operatie of verkeerde medicijnen.
• Omdat medische zaken vaak complex zijn, is veel onderzoek nodig. Dit kan
jaren duren. Het is in elk geval verstandig om een letselschadespecialist in
te schakelen.
> Meer weten over letsel door een medische fout?
Lees online de vragen en antwoorden.
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Lees verder

Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (WKKGZ). Daarin heeft de
overheid vastgelegd hoe zorg
verleners moeten omgaan met
klachten. De wet zorgt er
bijvoorbeeld voor dat zorg
verleners klachten beter en sneller
aanpakken en dat u als patiënt
goede informatie krijgt wanneer
er tijdens een behandeling iets is
misgegaan.
Lees wat de WKKGZ voor u
betekent.

Uit onverwachte hoek
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Letsel door kinderen

Is uw letsel veroorzaakt door een kind? Dan is hij of zij niet altijd zelf
aansprakelijk. Het hangt af van de leeftijd.
• Tot en met 13 jaar: een kind is niet zelf aansprakelijk, wel de ouders.
Vaak kunt u dit afwikkelen met hun aansprakelijkheidsverzekeraar.
• Kinderen van 14 en 15 jaar: ook voor hen zijn de ouders aansprakelijk.
Tenzij ze kunnen bewijzen dat ze voldoende hebben gedaan om het
schadelijke gedrag van hun kind te voorkomen. Dan kunt u het kind
aansprakelijk stellen.
• Kinderen van 16 jaar en ouder: zij zijn zelf aansprakelijk. Tenzij de ouders
zelf verkeerd hebben gehandeld of juist niets hebben gedaan.

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Letsel door dieren

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

> Meer weten over letsel door dieren?
Lees online de vragen en antwoorden.

Hulp en contact

>
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> Meer weten over letsel door kinderen?
Lees online de vragen en antwoorden.

Hebt u letsel opgelopen door een dier? Dan is de bezitter van het dier vrijwel
altijd aansprakelijk, tenzij er bijvoorbeeld sprake was van opzet aan uw kant.

Lees verder

‘Hebt u letsel
opgelopen door
een dier? Dan is
de bezitter van
het dier vrijwel
altijd aansprakelijk.’
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Een misdrijf is zeer ingrijpend. Het kan uw dagelijkse leven en gevoel van
veiligheid behoorlijk op z’n kop zetten. Bij een misdrijf is er sprake van opzet.
Geen verzekeraar zal daarom de schade dekken. De dader zal dus zelf met
een vergoeding moeten komen.
• Doe altijd aangifte. De politie zal een onderzoek instellen. De verdachte
wordt mogelijk vervolgd.
• Komt het tot een strafzaak? Dan kunt u een verzoek indienen voor een
schadevergoeding. Een letselschadespecialist en Slachtofferhulp
Nederland kunnen u daarbij helpen.
• U kunt ook op andere manieren schade vergoed krijgen.
- Stel de dader aansprakelijk. U komt samen een schadevergoeding
overeen.
- Laat de politie bemiddelen.
- Vraag een uitkering aan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
- Start een civiele procedure. Dit doet u als er geen strafzaak komt.
Maar houd wel rekening met een ingewikkeld en kostbaar proces.
Onder meer omdat u vaak een advocaat of jurist moet inschakelen.
Overleg met een juridisch specialist of zo’n civiele procedure
verstandig is.
> Meer weten over letsel door een misdrijf?
Lees online de vragen en antwoorden.

Lees verder

Slachtofferhulp

Bent u slachtoffer geworden van
een misdrijf, ongeval of ramp?
Slachtofferhulp Nederland biedt
u kosteloos hulp. Bijvoorbeeld
door uitleg te geven over het
strafproces.
Ga naar www.slachtofferhulp.nl.

Schadefonds
Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Gewelds
misdrijven wil het leed van
geweldsmisdrijven verzachten.
Als slachtoffer, nabestaande
of getuige ontvangt u onder
voorwaarden eenmalig een
uitkering.
Ga naar www.schadefonds.nl.

SlachtofferWijzer

SlachtofferWijzer biedt een
overzicht van praktische
informatie en een lijst van
hulpverlenende organisaties
die u kunt inschakelen.
Ga naar www.slachtofferwijzer.nl
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Erkende aansprakelijkheid als
slotakkoord
Wilma (48) was begin oktober 2012 druk met het afronden van
haar Bachelor of Music-opleiding. Ze wilde als pianodocente
een aardige boterham gaan verdienen. Een droom voor Wilma.
Tot ze in een parkeergarage tegen een glazen wand liep.
Aan de botsing hield Wilma een gebroken neus, een hersenschudding en
gehoorbeperkingen over. Ze had de wand niet gezien. Er was weinig licht in
de parkeergarage. Bovendien zaten er op het glas bijvoorbeeld geen stickers
die naar de juiste uitgang verwezen.

Bloemen

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>

De garage-exploitant weigerde een schadevergoeding te geven. Hij wilde de
kwestie afdoen met een boeket bloemen en de vergoeding van de parkeerkosten
van 10 euro. Wilma liet het hier niet bij zitten. Ze schakelde Letselschadehulp
van DAS in. Dat ze geen rechtsbijstandverzekering had, was geen probleem.

Erkenning aansprakelijkheid

In overleg met een letselschadespecialist van DAS stuurde Wilma verschillende
brieven naar de garage-exploitant en de garage-eigenaar. Ze stelde hen daarin
aansprakelijk voor het ongeval. Uiteindelijk erkende de verzekeraar van het bedrijf
de aansprakelijkheid. Daarmee kon DAS vervolgens Wilma’s kosten verhalen.

Blij met resultaat
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Wilma moest haar opleiding staken en liep hierdoor veel inkomsten mis.
Haar hele situatie werd in ogenschouw genomen bij het bepalen van de
schadevergoeding. DAS regelde een acceptabele vergoeding voor Wilma.
Wilma was in elk geval erg blij met het behaalde resultaat. Ze heeft na een
flinke aansprakelijkheidsdiscussie toch haar gelijk gekregen.

‘De garage-
exploitant wilde de
kwestie afdoen met
een boeket bloemen
en de vergoeding
van de parkeer
kosten van 10 euro.’

Uit onverwachte hoek
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Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: aansprakelijk stellen
Hoe vordert u een
schadevergoeding?

Hebt u de tips onder stap 1 gevolgd? Dan hebt u inmiddels
voldoende informatie verzameld om de tegenpartij aansprakelijk
te stellen. Hoe pakt u dat aan? Een letselschadespecialist kan u
bijstaan.
1. Bepaal wie aansprakelijk is

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?
Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Bepaal eerst wie er voor uw schade aansprakelijk is. Dit kan één partij zijn,
maar u kunt ook meerdere partijen aansprakelijk stellen. Vaak zal de
aansprakelijke partij u doorverwijzen naar zijn verzekeraar. Die zal dan
namens de tegenpartij beslissen of zij aansprakelijkheid erkennen. Erkent
de verzekeraar aansprakelijkheid? Dan lost u de letselschadekwestie verder
rechtstreeks met de verzekeraar op.

2. Vraag om een voorschot
Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

3. Medische behandeling

>

Hulp en contact
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Het is duidelijk voor u: u weet wie aansprakelijk is voor uw letselschade.
Vraag hem of haar meteen om een vergoeding van de kosten die u nu al
maakt. Het kan gaan om de kosten van uw letselschadespecialist, maar
ook om betalingen voor uw herstelproces en revalidatie. Meestal regelt uw
verzekeraar deze zogeheten ‘voorschot onder algemene titel’. Als uw
behandeling klaar is, kunt u de letselschade helemaal afwikkelen (zie punt 4).

Als u lichamelijk letsel hebt, krijgt u een medische behandeling.
Houd tijdens dit medisch traject rekening met twee belangrijke punten.
• U krijgt de vraag een medische machtiging te tekenen. Zo mag uw arts
of behandelaar informatie geven aan uw verzekeraar.
• Met de medische informatie kan worden nagaan of uw klachten echt te
maken hebben met uw ongeval. Het kan zijn dat u:

Lees verder

Predispositie en
pre-existentie

Wordt bekeken of uw klachten
door het ongeval komen? Dan
hoort u ongetwijfeld de termen
‘predispositie’ en ‘pre-existentie’.
In onze kennisbank leggen we uit
wat ze betekenen.

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
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>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

4. Einde van de behandeling

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?
Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Uw behandeling zit erop: u bent volledig hersteld. Hebt u toch nog klachten?
Dan kunt u in overleg met een letselschadespecialist een onafhankelijk
medisch expert inschakelen. Die stelt vast of uw klachten veroorzaakt zijn door
het ongeval. Daarmee komt een einde aan het medisch traject. Samen met de
letselschadespecialist kunt u de totale schade van het ongeval berekenen en
overleggen over een passende schadevergoeding.

5. Schadevergoeding regelen

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>
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- vóór het ongeval al vergelijkbare klachten had;
- aanleg voor een ziekte hebt waardoor u ook zonder het ongeval
vergelijkbare klachten zou krijgen;
- extra vatbaar bent voor uw klachten. Zo breekt u sneller iets als u broze
botten hebt.

Welke schade kunt u vorderen? Er zijn veel vormen van schade waarvoor u
een vergoeding kunt krijgen, zoals:
• Materiële schade
Denk bijvoorbeeld aan:
- schade aan kleding en goederen;
- medische kosten;
- een verblijf in het ziekenhuis of verpleeghuis;
- reiskosten;
- huishoudelijke hulp, omdat u (tijdelijk) niet meer voor uw huishouden
kunt zorgen;
- verlies van arbeidsvermogen, omdat u (tijdelijk) niet kunt werken;
- studievertraging, omdat u (tijdelijk) niet kunt studeren;
- verlies van zelfwerkzaamheid, doordat u zelf (tijdelijk) geen klussen in
en om het huis kunt doen.

Lees verder

U staat als slachtoffer
centraal

Voor u als slachtoffer kan
letselschade vervelend of ronduit
dramatisch zijn. Verzekeraars en
belangenbehartigers begrijpen
dit. Ze handelen de schade
regeling dan ook zo soepel,
helder en prettig mogelijk af.
Geheel volgens een speciale
gedragscode waarin u centraal
staat: de Gedragscode
Behandeling Letselschade.
Bekijk de gedragscode
op de website van de
Letselschaderaad.

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

Wie kan een schadevergoeding krijgen?

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>
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• Immateriële schade: smartengeld
U krijgt een vergoeding voor de last die u van het ongeval hebt gehad.
De hoogte ervan hangt af van onder meer de ernst van het ongeval, de
pijn en het ongemak ervan. Maar ook de medische behandelingen, de
psychische gevolgen en het effect op uw verdere leven wegen mee, zoals
werk en hobby’s.

Verschillende betrokkenen kunnen een schadevergoeding krijgen.
• Het slachtoffer.
• Direct betrokkenen:
- Nabestaanden kunnen in bijzondere voorwaarden het smartengeld van
het slachtoffer erven.
- Was hij of zij degene die thuis het gezinsinkomen verdiende? Dan hebben
nabestaanden misschien ook recht op een eigen vergoeding.
- Personen die getraumatiseerd zijn door het verlies van een dierbare.
Omdat ze het ongeval hebben zien gebeuren of omdat ze vlak daarna
ter plekke kwamen. Voor de behandeling van het trauma kunnen zij een
vergoeding krijgen.
- Personen die kosten hebben gemaakt zoals ouders van gewonde
kinderen.
• De werkgever, omdat die het loon van een arbeidsongeschikte
werknemer moet doorbetalen.
• De zorgverzekeraar, om ziektekosten die hij vergoed heeft te vorderen
bij de aansprakelijke partij.

Lees verder

Shock- en affectieschade

Als directbetrokkene kunt u
recht hebben op een schade
vergoeding. Daarbij bestaat er
een verschil tussen shockschade
en affectieschade.
In onze kennisbank leggen we uit
wat ze betekenen.

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?
Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>
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Hoe wikkelt u letselschade af?

Met of zonder overeenkomst
U kunt de schadevergoeding vastleggen in een schriftelijke overeenkomst.
Er zijn drie mogelijkheden.
1. Open regeling: u regelt de schadevergoeding zonder ondertekende
vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat u er in de toekomst op
kunt terugkomen wanneer er meer schade ontstaat door het ongeval.
U moet dan wel de relatie met het ongeval kunnen bewijzen. Dit wordt
na verloop van tijd lastiger. Bovendien moet u er rekening mee houden
dat een zaak kan verjaren.
2. Een definitieve finale regeling: u legt de schadevergoeding samen met
de aansprakelijke partij vast in een vaststellingsovereenkomst. Tekent
u die, dan mag u in de toekomst niet meer op de kwestie terugkomen,
ook niet als uw situatie verslechtert.
3. Een definitieve finale regeling mét voorbehoud: ook dan sluit u een
vaststellingsovereenkomst, maar met de mogelijkheid om in de toekomst
op de kwestie terug te komen. Bijvoorbeeld voor een littekencorrectie of
wanneer uw klachten binnen tien jaar verergeren.
Uw letselschadespecialist kan u helpen de juiste overeenkomst op te stellen.
Overigens mag u voor uw minderjarige kind niet zomaar een overeenkomst
tekenen. Daarvoor hebt u toestemming van de kantonrechter nodig. U kunt
een speciale bankrekening voor uw kind openen waar het bedrag op gestort
kan worden en blijft staan tot uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Lees verder

‘Tekent u een vaststellingsovereenkomst, dan mag u
in de toekomst niet
meer op de kwestie
terugkomen.’

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?
Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

6. Naar de rechter?

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>
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Belastinggarantie
Stel, u bent door het ongeval (tijdelijk) niet in staat om te werken. Dan hebt
u te maken met verlies van arbeidsinkomen. Hier kunt u een vergoeding voor
krijgen. Vraag dan tijdens de afwikkeling van uw letsel aan de verzekeraar van
de aansprakelijke partij een zogeheten belastinggarantie. Zo voorkomt u dat u
belasting moet betalen over de vergoeding.

Misschien komt u er niet uit met de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar.
Zij vinden dat ze niet aansprakelijk zijn of denken dat u een te hoog bedrag
van hen eist. Om toch uw vergoeding te krijgen, kunt u naar de rechter
stappen. Die doet uitspraak over de aansprakelijkheid, maar ook over de
schadevergoeding die u wilt. Is die redelijk of juist te hoog?
• Wilt u een bedrag tot 25.000 euro? Dan komt uw zaak bij de kantonrechter
terecht. Hiervoor hoeft u niet per se een advocaat in de arm te nemen.
Ook alle zaken rond een bedrijfsongeval gaan naar de kantonrechter.
• Is uw vordering hoger dan 25.000 euro? Dan gaat u naar een civiele
rechter. U moet zich wel laten bijstaan door een advocaat.
Let op: begin niet zomaar aan een juridische procedure. Het kan lang duren
en veel kosten, zeker als u het proces niet wint. En als de andere partij in hoger
beroep gaat, lopen de kosten mogelijk nog verder op.

Lees verder

Dien uw claim op tijd in

Wacht niet te lang om iemand
aansprakelijk te stellen voor uw
schade. U moet rekening houden
met verjaring: na een bepaalde
periode kunt u geen vergoeding
meer claimen. U kunt deze
periode wel verlengen. U stuurt
dan een brief naar bijvoorbeeld
de arts die een fout heeft
gemaak. Dit heet ‘stuiten’. Schrijf
daarin dat u uw rechten om
schade te claimen veilig stelt voor
de toekomst. Vraag hiervoor hulp
van uw letselschadespecialist.
Deelgeschil
Komt u er op een bepaald
punt niet uit met de tegenpartij?
Dan kunt u de rechter ook vragen
om alleen over dit deelgeschil
een uitspraak te doen, zodat u
daarna de afhandeling van de
letselschade weer samen kan
hervatten.
Lees hoe zo’n procedure werkt.

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

Een bodycheck met gevolgen
De Nieuw-Zeelander Clint (26) kwam naar Nederland voor een
carrière als semiprofessioneel rugbyspeler. Hij verdiende bij als
medewerker in een magazijn. Daar maakte een ongeluk een
einde aan zijn sportieve ambities.
In Nederland verdiende Clint bij in een magazijn. Al na één week ging het mis.
Hij stond op een ladder die zijn werkgever hem ter beschikking had gesteld.
Eenmaal boven bleek dat de ladder niet stabiel stond. Clint viel op de harde
betonnen vloer. Hij brak zijn scheenbeen tot aan zijn enkel. Na een flinke
operatie volgde een lange revalidatieperiode.

Aansprakelijk stellen
Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Schade inventariseren

>

Hulp en contact

Clint nam contact op met Letselschadehulp van DAS. Hij had de nodige
medische kosten en zijn salaris werd niet doorbetaald. Ook zijn carrière
als rugbyspeler stond onder druk. Kon hij die kosten op iemand verhalen?
DAS maakte duidelijk dat de werkgever aansprakelijk was. Hij had Clint
de ladder gegeven. En blijkbaar was die niet veilig genoeg. Binnen enkele
weken gaf de aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever dit ook toe.

Samen met Clint en de verzekeraar inventariseerde DAS de schade. Alle
medische kosten zijn vergoed. Ook heeft de verzekeraar het misgelopen
inkomen volledig aangevuld. Daarnaast schakelde Clint op kosten van de
verzekeraar huishoudelijke hulp in en werd er naar mogelijkheden gezocht voor
revalidatie.

Terug in Nieuw-Zeeland
16

Helaas heeft Clint zijn rugbycarrière op moeten geven. Hij is terug in
Nieuw-Zeeland om daar met zijn zwangere vriendin opnieuw te beginnen.
Zijn nieuwe woning in Wellington is op kosten van de verzekeraar volledig
verbouwd en aangepast naar de wensen van het jonge gezin.

‘Hij had de nodige
medische kosten
en zijn salaris werd
niet doorbetaald.
Ook zijn carrière als
rugbyspeler stond
onder druk.
Kon hij die kosten
op iemand
verhalen? DAS
Voorbeeldcase
maakte
duidelijk
dat
de werkgever
Een
bodycheck
aansprakelijk was.’

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?
Misschien hebt u recht
op een extra bedrag
Verklaringen van getuigen, medische gegevens, een overzicht van
de kosten: u bent druk bezig om een schadevergoeding te regelen.
Maar bij deze vergoeding hoeft het niet te blijven. Veel mensen
zijn voor ongevallen verzekerd. Ga ook na of u een ongevallen- of
schadeverzekering hebt. Misschien ontvangt u daarmee een
(extra) vergoeding.
Ongevallenverzekering

Een ongeval kan ernstige gevolgen hebben. Iemand loopt blijvend letsel op en
wordt invalide. Of de betrokkene komt zelfs te overlijden. In deze gevallen kunt
u een beroep doen op een ongevallenverzekering. Een ongevallenverzekering
keert eenmalig een vast bedrag uit wanneer er sprake is van blijvend letsel.
U kunt verschillende soorten ongevallenverzekeringen hebben.
• Een persoonlijke ongevallenverzekering voor uzelf.
• Een collectieve ongevallenverzekering, bijvoorbeeld via uw sportvereniging
of werkgever.
• Een gezinsongevallenverzekering.
• Een ongevalleninzittendenverzekering voor een ongeval met uw auto.

Hebt u verzekeringen
afgesloten?
Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

>

U hebt een ongevallenverzekering? Meld uw ongeval dan direct bij uw
verzekeraar. Die wacht eerst uw herstel af. Misschien herstelt u niet volledig en
blijft u invalide. Dan krijgt u een uitkering van de verzekeraar. Op basis van uw
handicap ontvangt u in één keer een percentage van het verzekerde bedrag.

Schadeverzekering inzittenden
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Hebt u schade door een verkeersongeval met uw auto of motor, en hebt u een
schadeverzekering voor in- of opzittenden? Dan kunt u een schadevergoeding
vorderen van uw schadeverzekeraar. Anders dan de ongevallenverzekering
vergoedt de schadeverzekeraar de door u geleden schade. Wie aansprakelijk
is voor het ongeval is daarbij niet belangrijk.

‘Veel mensen zijn
voor ongevallen
verzekerd. Ga ook
na of u een ongevallen- of schadeverzekering hebt.
Misschien ontvangt
u daarmee een
(extra) vergoeding.’

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 3: checklist
Regel één voor één
uw belangrijkste acties

Bij een ongeluk of misdrijf komt er veel op u af. Hoe houdt u
het overzicht om een schadevergoeding te regelen? We helpen
u graag met de Checklist letselschade.
Checklist letselschade

Vink van boven naar beneden uw belangrijkste acties af.

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

Stap 1: iemand aansprakelijk stellen
¨ Maak foto’s van de plaats van het ongeval.
¨ Zorg dat u verklaringen en andere documenten krijgt van
betrokkenen en getuigen.
¨ Zet uw verklaring over het ongeluk of ongeval op papier.
¨ Laat binnen 24 uur uw letsel beoordelen door een (huis)arts
of de spoedeisende hulp.
¨ Vraag naar het proces-verbaal.
¨ Vraag naar het politierapport.
¨ Houd al uw kosten bij en bewaar de nota’s.
¨ Maak geen onnodige extra kosten.
¨ Ga na of u een ongevallen- of schadeverzekering hebt (zie pagina 17).
> Alles weten over aansprakelijkheid bewijzen? Bekijk de tips.

>

Hulp en contact
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Lees verder

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

>

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Stap 2: schade in kaart brengen en een medisch dossier aanleggen
¨ Bepaal wie aansprakelijk is.
¨ Vraag om voorschotbetalingen.
¨ Laat u eventueel medisch behandelen en werk daarbij samen
met uw verzekeraar.
¨ Stel vast of u door het ongeval blijvende klachten hebt.
¨ Maak een overzicht van alle schade die u kunt vorderen.
¨ Wikkel de letselschade af, met of zonder overeenkomst. Houd rekening
met klachten in de toekomst. En vraag om een belastinggarantie.
¨ Komt u er buiten de rechter niet uit? Overweeg een juridisch proces.
Maar houd er rekening mee dat dit lang kan duren en mogelijk veel geld kost.
> Alles weten over aansprakelijkheid claimen? Bekijk de tips.

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact
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Lees verder

Uit onverwachte hoek

>

Stap 1: letselschade:
kom snel in actie

>

Extra aandachtspunten
per oorzaak van
het letsel

>

Voorbeeldcase: ongeval
in een parkeergarage

>

Stap 2: hoe vordert u
een schadevergoeding?

>

Voorbeeldcase: harde
klap in een magazijn

Disclaimer

Niets uit deze informatiegids van
DAS mag zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van
DAS worden vermenigvuldigd
en/of verspreid.

Hebt u letselschade? Dan is de afwikkeling daarvan vaak een lastig proces.
Laat u daarom goed adviseren door een jurist van DAS. Plan een advies
gesprek of meld uw zaak aan. Of u nu verzekerd bent of niet, wij staan u
graag ter zijde.

Verzekerd

Niet-verzekerd

>
Meld uw zaak aan

Hebt u verzekeringen
afgesloten?

>

Checklist: zo houdt
u overzicht na
letselschade

>

Hulp en contact

Hulp bij letselschade

>

Plan een adviesgesprek
over letselschade

>

Hebt u een vraag over letselschade?

Bel voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek met onze specialisten op
Verzekerd

Niet-verzekerd

020 6518 815

020 6517 215
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met DAS kom je verder

03.2017

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Of lees meer op www.das.nl/ongeval.

