Hulp bij
persoonlijk letsel

Zo regelen wij uw schade

BSA helpt u
met het verhalen van uw
persoonlijke schade

Juridische hulp bij letsel

Bent u buiten uw schuld slachtoffer van
een ongeval? Door een aanrijding met
uw auto of bent u van de fiets gereden?
Zijn er bij een medische behandeling
fouten gemaakt? Bent u op straat of
tijdens uw werk mishandeld? BSA helpt
u bij de afwikkeling van de schade die u
hierdoor hebt ondervonden.
Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen
kunnen uw leven behoorlijk ontregelen,
zowel fysiek als emotioneel en vaak ook
financieel. Misschien mist u inkomsten
doordat u (tijdelijk) niet meer kunt werken,
of omdat uw carrière een wending neemt.

Meestal hebt u extra uitgaven. Denk bij
voorbeeld aan noodzakelijke huishoudelijke
hulp, ziektekosten, aanpassingen in uw
woning of aangepast vervoer.
U kunt deze en andere kosten verhalen op
de verzekeraar van de aansprakelijke partij.
Daarnaast hebt u recht op een immateriële
vergoeding, ook wel smartengeld genoemd.
Maar u hoeft dat niet zelf te regelen.
Het is verstandig uw belangen te laten
behartigen door een deskundige. BSA heeft
deze deskundigheid in huis; al meer
dan vijftig jaar. Wij zijn een onafhankelijke
organisatie die de belangen behartigt
van letselschadeslachtoffers.
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Waarom BSA?

Uw voordelen

Wij staan voor persoonlijke aandacht
en communiceren open en eerlijk, met
u en met de tegenpartij. Bij belangrijke
momenten in het schadeproces hebt u
persoonlijk contact met uw schade-expert.
Maar ook tussentijds informeren we u over
de status van uw schadeclaim. U weet dus
altijd waar u staat in het schadeproces. We
gaan voor een rechtvaardige regeling, zodat
u zo snel mogelijk de schadevergoeding
krijgt waar u recht op hebt.

• U hoeft zich geen financiële zorgen te
maken. Voor uw persoonlijke schade
regelen wij alvast een voorschot bij de
tegenpartij, zodat u de extra uitgaven
niet uit eigen middelen hoeft te betalen.
• We helpen u ook bij al uw andere
(juridische) vragen tijdens dit proces.
• U weet altijd waar u aan toe bent.
Met meer dan vijftig jaar werkervaring
weten wij precies wat u te wachten
staat. Daardoor kunnen we u optimaal
ondersteunen. Hierdoor kunt u zich
volledig richten op uw herstel.

Wanneer BSA inschakelen?
Schakel ons zo snel mogelijk na het
ongeval in. Als u het op prijs stelt komt
onze schade-expert bij u langs om alles
door te nemen. Onze schade-expert
stelt vervolgens namens u de tegenpartij
aansprakelijk en regelt verder voor u alles
in het verhaaltraject.

Wat moet u zelf doen?
Overweegt u een schadevergoeding te
claimen? Dan is het verstandig de volgende
aandachtspunten in de gaten te houden:
• Hebt u medische of mentale klachten
na een ongeval? Schrijf die voor uzelf
op en zorg ervoor dat uw huisarts alles
vastlegt in uw dossier.
• Bewaar alle rekeningen die te maken
hebben met uw schade.
• Neem contact op met onze schadeexpert als u benaderd wordt door de
verzekeraar van de tegenpartij.
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Het schaderegelingsproces inzichtelijk gemaakt
Om uw schadevergoeding goed te kunnen regelen, gaan onze
experts als volgt te werk:

1
Contact

2
Wie is aansprakelijk?

3
Het intakegesprek

4
Wat is uw schade?

5
Onderhandelen
over een rechtvaardige
regeling

Uw schade-expert neemt telefonisch contact met u op naar
aanleiding van uw melding.

Eerst stelt onze schade-expert vast of iemand aansprakelijk kan
worden gesteld. Als dat het geval is, stuurt hij namens u een
aansprakelijkstelling naar de tegenpartij en/of diens verzekeraar.

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met uw schade-expert.
Hij neemt alles met u door rondom het ongeval en het door u
opgelopen letsel, beantwoord uw vragen en geeft u advies.
U ontvangt van dit gesprek een verslag.

Samen met u verzamelt uw schade-expert de bewijsstukken om
uw schade te kunnen vaststellen. Hiervoor is het vaak ook nodig
medische informatie te overleggen. Met behulp van een medische
machtiging zal informatie over het ongevalsletsel worden opgevraagd. De medisch adviseur van BSA geeft vervolgens een advies
over uw letsel en de gevolgen (ook de toekomstige risico’s).
In de tussentijd vraagt uw schade-expert zo nodig bij de tegenpartij een voorschot aan zodat u de extra uitgaven niet uit eigen
middelen hoeft te betalen.

Onderhandelen maakt een wezenlijk deel uit van schaderegelen.
We houden uw belangen daarbij goed in het oog en gaan
voor een rechtvaardige schadevergoeding. Natuurlijk leggen
wij het onderhandelingsresultaat aan u voor. U hebt daarbij
het laatste woord. Lukt het niet tot overeenstemming te
komen dan bespreken wij met u de mogelijkheden om u te
vertegenwoordigen in een rechtszaak.
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Onze kracht in een notendop
Ruime ervaring: vele duizenden cliënten
gingen u tientallen jaren voor.
Ruim 95% van onze cliënten beveelt ons
aan bij anderen.
Kwaliteit: wij investeren voortdurend in de
professionaliteit van onze multidisciplinaire
experts en zoeken naar de beste, duurzame
oplossing voor onze klant; integriteit is
daarbij ons leidend principe.
Resultaat: claims die wij voor onze klanten
indienen leiden in ruim 90% van de
gevallen tot een schadevergoeding. Jaarlijks
verhalen wij voor onze opdrachtgevers ruim
30 miljoen euro.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
BSA en zijn medewerkers staan bewust in
de wereld en zijn hard op weg een ‘groen’
bedrijf te worden. We zijn CO2-neutraal.
Dat bereiken we doordat we diverse
maatregelen hebben genomen en blijven
nemen om de belasting voor het milieu te
minimaliseren. Om onze geringe bijdrage
aan het broeikaseffect te compenseren
investeren we in bos en schone energie.
Het bewijs daarvan is het certificaat van
de Climate Neutral Group.

Corporate governance
BSA staat ingeschreven in het Register
Letselschade. Dat betekent dat we voldoen
aan de eisen die de beroepsgroep stelt
aan de kwaliteit van ons werk. Onze Raad
van Commissarissen adviseert ons over
ons beleid en houdt toezicht op de gang
van zaken binnen ons bedrijf. Elk jaar
controleert een externe accountant of
we daadwerkelijk de kwaliteit leveren die
we u beloven. Het bewijs daarvan wordt
vastgelegd in een controleverklaring.

Een greep uit de reacties van
onze klanten
Ik ben enorm goed geholpen door de
heer Jan Willem en hij heeft me altijd
goed op de hoogte gebracht van de
laatste gang van zaken. Hij heeft alles
keurig netjes afgerond, dus ik ben zeker
zeer tevreden over alles wat hij voor mij
geregeld en gedaan heeft!
Daniëlle was duidelijk en zette zich
goed voor mij in.
Voor Jessica heb ik alleen maar complimenten. Zij was er altijd met raad en
daad om mij bij te staan in de moeilijke
tijd na mijn ongeluk. Ook als zij niet
aanwezig was kreeg ik een naam door
van een collega waar ik bij terecht kon
met vragen. Haar betrokkenheid heb ik
als super fijn ervaren.
Zeer vriendelijk en goed geholpen.
Duidelijke communicatie zowel over
telefoon als mail en goede overtuigingskracht daar waar ik zelf onzeker over
was. Het was een langdurig traject,
maar dit lag buiten de macht van BSA.
Geen verbeterpunten te melden.
Positieve punten: snelheid van afwikkeling, zowel vanuit uw organisatie als
van de tegenpartij, uiteraard gebaseerd
op het genezingsproces.
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Kosten
Doorgaans brengen we de kosten van
onze dienstverlening in rekening bij de
verzekeraar. In dat geval krijgt u van ons
geen rekening; dat is in Nederland zo
geregeld. Voordat u ons een opdracht
geeft vertelt onze expert u waar u in uw
specifieke situatie op mag rekenen. U komt
dus nooit voor onaangename financiële
verrassingen te staan.

Wilt u meer weten? Hebt u zelf
een ongeval gehad, of gaat het
om een bekende?
Vraag dan nu een vrijblijvend intakegesprek
aan met een schade-expert van BSA via
telefoonnummer 0031 (0)88 - 203 14 14.
Dit gesprek verplicht u tot niets. Pas na
het gesprek beslist u of u met BSA verder
wilt gaan.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Wilt u liever dat een van onze experts
u terugbelt? Maak gebruik van het
contactformulier en u wordt uiterlijk
de volgende werkdag teruggebeld.(1)
Meer informatie vindt u ook op onze
website: www.bsabv.nl. Hier kunt u
ook uw schade melden.(2)
Volg ons op:

BSA BV
T 088 203 14 14
E info@bsabv.nl
www.bsabv.nl
(1)
(2)

https://www.bsabv.nl/contact/
https://www.bsabv.nl/schademelden/

kvk 27167325

