
 

 

Letselschade? VMD KOSTER biedt extra zorg 
 

Bent u gewond geraakt als gevolg van een ongeval? Of is een dierbare overleden als gevolg van een 

ongeval? Dan betekent dit mogelijk dat u extra kosten moet maken (zoals medische kosten) of financieel 

verlies lijdt (verlies van inkomen). Kunt u deze schade verhalen op de aansprakelijke partij? En heeft u 

recht op smartengeld?  

 

Een letselschadespecialist helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Wij kennen de weg en helpen u 

daarom graag verder. Als u hulp nodig heeft van een letselschadespecialist, dan verwijzen wij u met een 

gerust hart naar Berntsen Mulder Advocaten of Munneke Lourens Advocaten. 

 

Wie betaalt de letselschadeadvocaat? 
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de aansprakelijke partij ook uw (advocaat)kosten moet betalen. Als u 

zelf (deels) schuld heeft aan het ongeval – bijvoorbeeld door te hard rijden – dan kan een deel van de 

kosten voor uw rekening komen. Meestal is daar een maximum aan verbonden. In 95% van de gevallen 

erkent de verzekeraar de volledige aansprakelijkheid. De verzekeraar betaalt dan ook uw volledige 

advocaatkosten. U heeft dan dus de beste advocaten op kosten van de verzekeraar. 

 

Hoe loopt een letselschade-zaak? 
1. Uw verhaal 

De advocaat zal uw verhaal aanhoren en u adviseren.  

2. Aansprakelijk stellen 

De advocaat zal de wederpartij aansprakelijk stellen.  

3. Schade inventariseren 

Als de aansprakelijkheid is erkend, gaat de advocaat de schade inventariseren. Welke kosten heeft u? 

Bent u arbeidsongeschikt? Hoe hoog is het smartengeld? 

4. Voorschot vragen 

Uw advocaat zal zo snel mogelijk een voorschot vragen.  

5. Bewijs verzamelen 

Samen met u verzamelt de advocaat bewijsstukken. 

6. Medische informatie opvragen 

De verzekeraar vraagt vaak ook medische informatie over uw letsel. Daarvoor vraagt de advocaat 

informatie op bij uw artsen. De advocaat werkt samen met een medisch adviseur. Deze arts geeft 

advies over de medische kant van uw zaak. Het opvragen van medische informatie kan alleen met uw 

schriftelijke toestemming. Vandaar dat u altijd een medische machtiging ontvangt met het verzoek 

deze in te vullen en te ondertekenen.  

7. Medische eindtoestand 

Een letselschadezaak kan worden afgewikkeld als er sprake is van een medische eindtoestand. Er is 

sprake van een medische eind toestand als u bent hersteld of als de klachten niet meer veranderen. 

Dan volgt vaak een onderzoek door een onafhankelijk arts. Die arts geeft in een rapportage aan wat 

de gevolgen van uw letsel zijn en welke consequenties het letsel heeft voor uw privéleven, werk en 

hobby’s. Aan de hand daarvan zal uw advocaat uw totale schade berekenen. 

8. Definitieve schadeafwikkeling 

In de laatste fase wordt de letselschadezaak ofwel definitief afgewikkeld, ofwel met een voorbehoud. 

Als uw zaak wordt geregeld met een voorbehoud, dan wordt de zaak gedeeltelijk geregeld en wordt 

een voorbehoud gemaakt voor toekomstige kosten. In dat geval kunt u later nog op uw zaak 

terugkomen als er nieuwe kosten bij komen. Bij een definitieve afwikkeling, zullen onderhandelingen 

worden gevoerd over de vaststelling van de totale schade. Nadat hierover overeenstemming is 

bereikt, keert de verzekeraar het afgesproken bedrag uit en is daarmee de zaak klaar. 



 

 

Uw advocaat 

Advocaat is een beschermde titel. Een advocaat moet zich aan het gedragsrecht voor 

advocaten  houden en is gebonden aan tuchtrecht. Een advocaat heeft ook een wettelijk 

beschermd geheimhoudingsrecht. Als uw advocaat ook nog een specialisatieopleiding 

letselschade heeft gevolgd, mag hij/zij zich letselschadeadvocaat (LSA-advocaat) noemen. 

De LSA stelt eisen aan een kantoor en aan en aan de opleiding van de advocaten. Maar 

ook aan de manier van behandeling van uw letselschadezaak worden eisen gesteld.  

 

Samenwerking met VMD KOSTER 

VMD Koster onderhoudt contacten met een aantal gerenommeerde advocatenkantoren: Berntsen Mulder 

Advocaten of Munneke Lourens Advocaten. Deze kantoren zijn zorgvuldig geselecteerd en dragen ook het 

keurmerk LSA . Het staat u uiteraard vrij om een ander kantoor te benaderen. Wij hebben bij deze 

doorverwijzing geen enkel belang en willen u alleen een goede service en een optimale opvang bieden. 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer 

0172 611 116.  

 

Wij wensen u oprecht beterschap toe en veel sterkte bij uw herstel. 

 

Wilt u gebeld worden door een advocaat? 

Ja, ik wil gebeld worden door een advocaat? 

 

Door welke kantoor wilt u benaderd worden? 

 Geen voorkeur 

  

 Berntsen Mulder Advocaten   

 0172 42 70 71 

info@berntsenmulder.nl 

www.berntsenmulder.nl 

  

 Munneke Lourens Advocaten 

 0172 44 70 70 

info@munnekelourens.nl 

www.munnekelourens.nl 

 

Uw gegevens 

Naam:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  
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