
Het bieden van 
Hulp na Ongeval®
Rechtshulp en praktische 
ondersteuning

Heeft u een ongeluk gehad en bent u daarbij gewond geraakt? Neem contact op met  
onze helpdesk. Wij geven u graag advies over uw recht op schadevergoeding.

telefoon 088 - 456 01 23
whats app 06 - 53 80 74 76
e-mail info@hulpnaongeval.nl

www.hulpnaongeval.nl

Hulp na Ongeval is ingeschreven in Register Letselschade, hét overkoepelend kwaliteitsregister 
voor professionele dienstverleners in letselschadezaken.

Rechtshulp en praktische ondersteuning

 

Hulp na Ongeval behartigt de belangen van  

slachtoffers bij het verkrijgen van schadevergoeding 

bij  letselschade. Met inmiddels meer dan 25 jaar  

ervaring is Hulp na Ongeval toonaangevend.

Onze rechtsbijstand is erop gericht u zo veel mogelijk 

te ondersteunen en te begeleiden. Als slachtoffer 

moet u zich immers volledig kunnen focussen op  

uw herstel en niet bezig zijn met administratieve  

en juridische zaken.



Stap 5 
Schaderegeling  
en schadebegroting

De duur van een schaderegeling wordt vooral 
bepaald door uw herstel, uw revalidatie. 
Het is immers belangrijk dat duidelijk wordt 
wat de (financiële) gevolgen zijn voordat een 
zaak wordt afgesloten.

Bij de schaderegeling helpen wij u actief. 
Indien er sprake is van arbeidsongeschiktheid
bieden wij u ondersteuning bij de re-
integratie. Afhankelijk van hoe dat verloopt 
zullen wij de financiële gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid voor u in kaart kunnen 
brengen. Daarbij kijken wij uiteraard naar  
de toekomst. De carrière die u zonder ongeval 
zou hebben gehad. 

 

Stap 6  
Afwikkeling en nazorg

Niet eerder dan nadat u weer volledig bent
hersteld of duidelijk is met welke beperkingen
u verder moet leven kan de schaderegeling
worden afgerond.

Om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen
van het letsel op de lange termijn kan onze
medisch adviseur een medische expertise
aanvragen. 
Nadat de gevolgen zijn bepaald en de totale
schade is vastgesteld moeten er afspraken
worden gemaakt over de uitbetaling van de
schade. Onze expert zal er bij de afwikkeling
van de schade voor zorgdragen dat de
afspraken goed worden vastgelegd (in een
vaststellingsovereenkomst) en dat een
eventuele belastinggarantie wordt opgesteld.
Indien er sprake is van een situatie waarbij
er in de toekomst veranderingen kunnen
optreden met schade tot gevolg zal dat in
de afspraken (vaststellingsovereenkomst)
worden vastgelegd. Als de situatie zich dan
voordoet kunt u direct weer op onze hulp
rekenen.

Stap 3 
Casemanagement

Allereerst zal de tegenpartij aansprakelijk
worden gesteld. Mocht er discussie
ontstaan zal onze expert die voeren. 

Indien de aansprakelijkheid vaststaat
kan de expert in overleg met u de voor u
benodigde hulp of zorg regelen. Dit is
maatwerk. Wij regelen de hulp die past bij 
uw persoonlijke situatie. Hulp die bijdraagt 
aan zelfredzaamheid en herstel. 

Bij de schaderegeling verzorgt de expert voor
u alle correspondentie en de noodzakelijke
telefoongesprekken met de aansprakelijke 
partij en andere instanties.

Stap 4 
Budget regelen om  
kosten te kunnen  
dragen

Samen met u kijken wij steeds opnieuw naar 
de hulp die u nodig heeft en de kosten die  
u kunt verwachten zodat tijdig voorschotten 
geclaimd kunnen worden.

Bij het regelen van de benodigde hulp en 
zorg wordt de aansprakelijke verzekeraar 
altijd betrokken. Zo voorkomen wij dat 
achteraf discussie ontstaat over de kosten.

Ten behoeve van de schadebegroting is
het belangrijk dat u zoveel mogelijk
zaken over uw letselschade documenteert.
Bewaar bijvoorbeeld bonnen, afschriften  
en betaalwijzen, zodat u bewijs heeft van  
de gemaakte kosten. Uiteraard zal onze 
letselschadespecialist met u bespreken  
wat nodig is. 

Stap 1 
Gratis advies

Voor het beoordelen van uw recht op
schadevergoeding nemen wij de details over 
het ontstaan van het ongeval met u door. 

Afhankelijk van uw situatie kan dit 
telefonisch, bij ons op kantoor of bij u  
thuis.

Het adviesgesprek over schadevergoeding
bij letselschade is gratis. Aan de hand van
het gesprek wordt duidelijk of u een zaak
heeft en bepaalt u of wij uw belangen mogen
behartigen.

In de Wet is bepaald dat een aansprakelijke
partij de kosten van rechtshulp moet 
vergoeden. Indien wij de schaderegeling
voor u gaan verzorgen kost u dat niets.  
Wij zorgen ervoor dat de kosten op de 
tegenpartij verhaald worden.

Stap 2 
Inschakelen van  
onze experts

Met Hulp na Ongeval bieden wij u 
expertise én advocatuur. Een strategische 
samenwerking die ons in staat stelt krachtig 
voor u op te treden. Voor elke situatie is er 
een specialist in huis. 

Onze letselschadespecialist zal in een 
persoonlijk gesprek de gevolgen van het 
ongeval met u doornemen en samen met u 
een plan van aanpak voor de schaderegeling 
opstellen. 

De expert of advocaat die uw belangen 
behartigt is gedurende de gehele 
schaderegeling uw aanspreekpunt. 
Persoonlijk contact, betrokkenheid
en goede communicatie. 


