Voorbeeldbrief voor uw werknemer
Beste [naam],
Je bent op [datum] uitgevallen door een ongeval, veroorzaakt door iemand anders. Zo’n
gebeurtenis heeft meestal een flinke impact, op jou zelf en op de mensen in jouw directe
omgeving. Het gewone leven is ontregeld, je maakt je waarschijnlijk zorgen om je gezondheid en
je wilt zo goed mogelijk herstellen.
Goed om te weten is dat je je geen financiële zorgen hoeft te maken. Wij betalen natuurlijk het
loon door. Maar ook andere kosten, die direct het gevolg zijn van het ongeval, kun je vergoed
krijgen. Zodra de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, kun je een
voorschot krijgen op de definitieve schadevergoeding. Je kunt daarbij denken aan:








Eigen risico ziektekosten en kosten die niet (volledig) door de zorgverzekeraar worden
vergoed, zoals fysiotherapie
Reiskosten of kosten voor een taxi, omdat je zelf niet meer kunt rijden
Kosten voor een huishoudelijke hulp, omdat je deze werkzaamheden niet meer zelf kunt
doen
Kosten voor extra kinderopvang
Kosten voor het aanpassen van de woning of een aangepaste auto
Verlies aan inkomsten door schade aan jouw carrière
Smartengeld

Het is verstandig om jouw zaak in handen te geven van een betrouwbare partij met deskundige
schade experts. Wij doen dat als werkgever ook. Wij hebben goede ervaringen met de schade
experts van BSA. Zij gaan voor ons nu ook de loonschade verhalen op de verzekeraar van de
tegenpartij. Evenals eventuele re-integratiekosten in een later stadium.
Omdat wij BSA hebben geïnformeerd over jouw ongeval om onze eigen kosten als werkgever te
kunnen verhalen, gaat een schade expert binnenkort contact opnemen om de gebeurtenissen
rondom het ongeval met je te bespreken.
We adviseren je om dit gesprek in elk geval te benutten om je goed te laten voorlichten over
jouw rechten als slachtoffer. Je kunt daarna zelf beslissen of je BSA wilt inschakelen om de
tegenpartij aansprakelijk te stellen en jouw persoonlijke schade te regelen. Dit is meestal
kosteloos. Ter voorbereiding hierop vind je alvast wat meer informatie over de dienstverlening
van BSA in de bijgevoegde brochure.
Uiteraard kun je BSA ook zelf bellen. Het algemene nummer is: 079 – 750 71 00.
Met vriendelijke groet,
[naam afzender van werkgever]

