
Regelen Of Procederen
De meeste zaken worden in goede harmonie 

afgewikkeld. Wanneer dat niet het geval is, 

moet er worden geprocedeerd. Munneke 

Lourens Advocaten kan ook dan volledige 

bijstand verlenen. Er gelden dan wel wat andere 

regels ten aanzien van de kosten.  

Die regels worden per geval met de opdrachtge-

ver doorgenomen.

Verdere Informatie
Meer informatie over Munneke Lourens 

Advocaten kunt u vinden op de website. U kunt 

natuurlijk ook even bellen.

Uw Recht  

In Vertrouwde Handen

Tauro Trade Center
Europalaan 16
2408 BG  Alphen aan den Rijn

Postbus 757
2400 AT  Alphen aan den Rijn

t: 0172  44 70 70
f: 0172  44 70 79
e: info@munnekelourens.nl
i: www.munnekelourens.nl

Het Tauro Trade Center 
in Alphen aan den Rijn

L E T S E L S C H A D E 

Veel gebeurtenissen kunnen leiden tot lichamelijk of geestelijk letsel. 

Of erger.  

Wanneer een ander hiervoor aansprakelijk is, 

bestaat het recht op schadevergoeding.  

Munneke Lourens Advocaten verleent juridische bijstand 

bij het verhalen van deze schade. In de meeste gevallen is deze 

bijstand voor het slachtoffer kosteloos.

Belt u vrijblijvend voor gratis advies.

Sinds 1983 is Munneke Lourens Advocaten zeer nauw betrokken bij alle zaken 

met betrekking tot letselschade.  

Deze betrokkenheid heeft geleid tot een excellente  

kennis van zaken. Onze kennis wordt ingezet om uw belangen te behartigen. 

Wij staan u graag terzijde.

Uw recht is bij ons in vertrouwde handen.

In samenwerking 
met gespecialiseerde  
medisch adviseurs

Uw Recht  

In Vertrouwde Handen

In samenwerking 
met gespecialiseerde  
medisch adviseurs



Wie Zijn Wij?
Munneke Lourens Advocaten is sinds 1983 
actief op het gebied van letselschade. De bij dit 
kantoor aangesloten advocaten zijn lid van de 
specialistenvereniging voor letselschadeadvocaten 
LSA of verplicht dit lidmaatschap te verwerven. 
Ook is er een team van gespecialiseerde 
letselschadejuristen en schadecorrespondenten.
Er wordt nauw samengewerkt met medisch 
specialisten. Munneke Lourens Advocaten 
heeft ervoor gekozen uitsluitend op te treden 
aan de zijde van het slachtoffer en niet aan de 
zijde van de aansprakelijke verzekeraars.

Wie Zijn Onze Cliënten?
Slachtoffers en nabestaanden
De financiële schade die kan ontstaan door een 

ongeval, medische fout of beroepsziekte is vaak 

aanzienlijk. Munneke Lourens Advocaten staat 

slachtoffers en nabestaanden bij.

Wat Kunnen Wij Slachtoffers  
En Nabestaanden Bieden?

De behandeling van een letselschadezaak of 

schade door overlijden vereist gespecialiseerde 

kennis van het aansprakelijkheidsrecht en 

schadevergoedingsrecht. Munneke Lourens 

Advocaten verleent slachtoffers en nabestaan-

den juridische bijstand bij het verhalen van de 

schade. Kosten voor huishoudelijke- of gezins-

hulp, smartengeld, medische kosten, reiskosten 

en schade door 

verlies van inkomen zijn enkele voor-

beelden van schadeposten waarvoor 

vergoeding gevorderd kan worden.

Kosteloos Advies
Het kennismakingsgesprek met de advocaat heeft 

een oriënterend karakter en is gericht op het 

geven van een concreet advies over de volgende 

stap. Aan deze kennismaking zijn geen kosten 

verbonden.

Buitengerechtelijke Kosten...
... Van de advocaat
Wanneer een zaak door de advocaat in behande-

ling wordt genomen, ontstaan kosten van rechts-

bijstand. De meeste zaken kunnen buiten een 

procedure met de aansprakelijke partij worden 

geregeld. De kosten van de advocaat zijn dan 

‘buitengerechtelijke kosten’.

... Niet voor rekening van het slachtoffer
De aansprakelijke partij is verplicht om de 

buitengerechtelijke kosten van de advocaat te 

vergoeden. In de meeste gevallen kost de advo-

caat u daarom niets. Wanneer het slachtoffer zelf 

voor een deel schuld heeft aan het ongeval, is 

volledige vergoeding van deze kosten niet altijd 

mogelijk.

- VERKEERSONGEVALLEN

- BEDRIJFSONGEVALLEN

- MEDISCHE FOUTEN

- SCHADE TOEGEBRACHT DOOR DIEREN

Welke Zaken Behandelen Wij?

- SCHADE TOEGEBRACHT 

 DOOR PRODUCTEN

- SCHADE DOOR BEROEPSZIEKTEN

- OVERIGE SCHADEGEVALLEN


