
JE HEBT 
EEN ONGEVAL 
GEHAD
In een seconde kan het gebeurd zijn. Een ongeval. Natuurlijk 
denk je nu eerst aan je gezondheid en je herstel. Je denkt 
misschien niet gelijk aan de financiële gevolgen. Maar ook die 
kunnen ernstig zijn. Wij raden je daarom aan om snel contact 
met ons op te nemen. Een van onze letselschadespecialisten 
verdiept zich helemaal in je zaak en zorgt voor erkenning en 
een rechtvaardige schadevergoeding.

Wie betaalt je schade?
Wanneer je letsel de schuld is van iemand anders, dan is deze 
persoon daarvoor aansprakelijk. De kosten die je maakt als gevolg 
van het ongeval kun je daarom claimen bij die persoon. Die is 
daarvoor verzekerd.

Letselschadevergoeding
Letselschade ontstaat vaak door een ongeluk in het verkeer. Maar 
het kan ook het gevolg zijn van een ongeluk op het werk, tijdens 
het klussen, bij het sporten, bijtende of schoppende dieren of een 
medische misser. Als je door toedoen van iemand letselschade hebt 
opgelopen, kun je aanspraak maken op een letselschadevergoeding. 
Deze vergoeding dekt de kosten die je maakt en biedt je de kans je 
mogelijke verlies van inkomen op te vangen. Bij Pals doen we er alles 
aan om je schade vergoed te krijgen. Ook helpen we je de draad van 
het leven weer op te pakken.
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Welke kosten kun je claimen?
• medische kosten die niet door je zorgverzekeraar worden vergoed
• huishoudelijke hulp
• kosten die door het ongeluk zijn veroorzaakt, zoals kosten voor 

kapotte kleding, reiskosten of reparaties aan je fiets of telefoon
• aanpassingen aan je huis of aan je auto
• verlies van inkomen

Wat kost het mij om deze kosten te claimen?
Wanneer er bij een ongeval een aansprakelijke derde (partij) 
betrokken is, werken onze letselschadespecialisten geheel gratis voor 
je. Want ook deze kosten worden betaald door de aansprakelijke 
partij. Bij medische zaken wordt eerst onderzocht of er een medische 
fout is gemaakt. De kosten zijn daarom in eerste instantie voor je 
eigen rekening. Maar als de aansprakelijkheid uiteindelijk toch wordt 
erkend, laten we je dit meteen weten en betaalt de verzekeraar van 
de tegenpartij ook hier de rekening.

Neem vrijblijvend contact op!
Heb je een vraag of wil je jouw letselschade melden? Bel of mail ons 
gerust. Als je wil, komen we zelfs thuis bij je langs om in alle rust je 
situatie en je kans op een vergoeding te beoordelen. Wij werken door 
heel het land en helpen je graag.
 
Telefoon: 085 - 073 55 50 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur).
Op zoek naar een vestiging bij jou in de buurt? Kijk op  
https://www.palsletselschade.nl/contactpagina/onze-vestigingen/.

       Kvk 04037305


