
Letselschade



Ongeval
Bent u gewond geraakt als gevolg van een ongeval? Of is een 
dierbare overleden als gevolg van een ongeval? Dan komt er 
plotseling veel op u af. Problemen waar u niet om heeft gevraagd. 
Schadevergoeding is niet het eerste waar u aan denkt. Toch is 
het belangrijk dat u hier tijdig aandacht aan besteedt. Voor nu en 
voor later.  Wij kunnen u helpen bij het krijgen van een passende 
schadevergoeding. 

Letselschade
De aansprakelijke partij moet uw schade vergoeden. U kunt 
daarbij denken aan:

 medische kosten
 kosten van revalidatie, hulp(middelen) en van re-integratie
 smartengeld
 gemist loon of gemiste overuren 

Maar er is nog veel meer. 
Berntsen Mulder Advocaten helpt u bij de afwikkeling van uw 
schade.

Gratis
De veroorzaker van het ongeval is bijna altijd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd. Deze verzekeraar betaalt ook uw 
advocaatkosten. U kunt dus een advocaat inschakelen op kosten 
van de veroorzaker van het ongeval. Heel soms (in ongeveer 3% 
van de gevallen) vragen wij om een eigen bijdrage, als er sprake 
is van eigen schuld (bijvoorbeeld bij dronken autorijden). Dat 
bespreken wij dan van tevoren met u. 

Hoe werken wij?
Wij brengen samen met u uw schade in kaart. Wij stellen de 
veroorzaker van het ongeval aansprakelijk en verhalen uw schade 
op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar. Wij werken transparant. Wij 
houden u voortdurend op de hoogte van de voortgang van uw 
zaak. U kunt uw dossier 24 uur per dag online bekijken.



Zekerheid van uitbetaling
Als gespecialiseerde advocaten voldoen wij aan de strengste 
eisen op het gebied van vakkennis, dossiervoering en organisatie. 
U bent er daardoor zeker van dat uw schadevergoeding zo snel 
mogelijk op uw rekening staat. 

Wie zijn wij?
Wij zijn met 15 advocaten en juristen klein genoeg om betrokken 
te blijven bij al onze klanten en groot genoeg om een speler 
van betekenis te zijn. De letselschadeadvocaten en juristen 
van Berntsen Mulder Advocaten zijn allemaal doorgewinterde 
specialisten. 

Keurmerk
Berntsen Mulder Advocaten mag zich sinds 
2008 houder noemen van het keurmerk 
van de Stichting Keurmerk Letselschade.  

om alleen in zee te gaan met kantoren die het 
keurmerk dragen.  

Contact
Een van onze advocaten kan gratis met u bellen om u te helpen. 
Dat verplicht u tot niets. 
U kunt ook zelf contact met ons opnemen via het gratis 
telefoonnummer: 0800 - 23 55 387. 
 

   Berntsen Mulder Advocaten
   Wilhelminalaan 12
   Postbus 263
   2400 AG Alphen aan den Rijn 
   0172 - 42 41 72
   info@berntsenmulder.nl 
   www.berntsenmulder.nl

Bel ons
gratis 

 

0800
23 55 387 
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Een ongeluk zit in een klein hoekje

gegooid werd. En daar lag ik. Het gebeurde zo snel, ik had geen tijd om te 
reageren. Ik ben even buiten westen geweest omdat ik met mijn hoofd op de 
weg viel. De ambulance was er snel en bracht mij naar het ziekenhuis. Het leek 
eerst niet zo ernstig, maar ik hield klachten. Na 3 weken bleek alsnog dat ik een 
kleine scheur had in het bot in mijn schouder. Mijn zorgverzekeraar raadde mij 
aan om contact op te nemen met Berntsen Mulder Advocaten voor het opstarten 
van een letselschadezaak. Ik ben heel goed geholpen. Mijn zaak werd snel en 
deskundig behandeld. Alle schade is door de aansprakelijkheidsverzekeraar van 
de automobilist vergoed. Maar daarnaast kon Berntsen Mulder Advocaten mij ook 
adviseren over de aanpak van de revalidatie en nog veel meer. Dat heeft mij veel 
zorgen uit handen genomen en het kostte mij helemaal niets. Het is heel vervelend 
als je zoiets overkomt, maar als dat zo is, dan kun je maar beter een goede advocaat 
hebben. Het ongeluk spookt nog wel eens door mijn hoofd maar de afwikkeling via 
Berntsen Mulder Advocaten heeft mij veel rust en voldoening gegeven.“
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