
Meld uw schade zo snel mogelijk  
na het ongeval
Als u letsel oploopt door een ongeval kunt u voor 
kosten komen te staan die u anders niet zou hebben, 
bijvoorbeeld omdat u kosten maakt voor noodzakelijke 
huishoudelijke hulp, ziektekosten, aanpassingen in 
uw woning of aangepast vervoer. Dankzij uw tijdige 
schademelding kunnen we direct voor u aan de slag. 
We stellen namens u de tegenpartij aansprakelijk voor 
uw schade en regelen een voorschot voor u.
U kunt uw schade eenvoudig aan ons melden 
door gebruik te maken van het meldingsformulier 
persoonlijk letsel of door telefonisch contact met ons 
op te nemen via 079 750 71 00.

Verzamel alle nota’s van de kosten  
die u maakt
Het is belangrijk dat u de kosten die u maakt als gevolg 
van het ongeval goed bijhoudt en de nota’s daarvan 
verzamelt. Bijvoorbeeld de reiskosten die u maakt bij 
het bezoeken van een arts, maar ook het eigen risico 
ziektekosten, hulp in de huishouding, en schade aan 
kleding. Het zou zonde zijn als u vergeet welke kosten 
u hebt gemaakt, terwijl u die wel kunt indienen bij de 
tegenpartij.

Ook hulp voor uw werkgever
Als u een ongeval hebt gehad en daardoor niet kunt 
deelnemen aan het arbeidsproces, vragen wij u uw 
werkgever te vertellen over uw samenwerking met 
ons. Wij kunnen voor uw werkgever het loon dat 
tijdens uw periode van afwezigheid aan u wordt 
doorbetaald verhalen op de tegenpartij. Dankzij uw 
melding kunnen we ook direct voor uw werkgever  
aan de slag.

Overige zaken
Afwikkeling schade
Er kan pas tot afwikkeling van de schade worden 
overgegaan als u bent hersteld of als er geen 
verbetering meer in uw gezondheidssituatie te 
verwachten is. Ook kan tijdens het schaderegelings-
proces discussie ontstaan over de aansprakelijkheid en 
medische causaliteit. Het kan enige tijd duren voordat 
daar duidelijkheid over bestaat. Uw schade-expert 
houdt u gedurende het proces op de hoogte van de 
stand van zaken. Als u in de tussentijd vragen hebt 
kunt u die natuurlijk stellen aan uw schade-expert.

Privacy
U hoeft zich geen zorgen te maken over uw privacy.  
In ons privacybeleid leest u hoe wij omgaan met  
uw gegevens.

Praktische zaken na een ongeval
Waar u aan moet denken als u uw schade wilt verhalen

Het oplopen van letsel door een ongeval kan uw leven behoorlijk ontregelen, zowel fysiek 
als emotioneel en vaak ook financieel. Des te belangrijker een aantal praktische zaken direct 
goed te regelen. 
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