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Een ongeluk met gewonden, 
een medische fout of mishandeling. 

Emotioneel, ingrijpend en vaak 
met grote financiële gevolgen. 
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Het is trouwens verstandig om niet te lang te wachten met het inroepen van deskundige hulp. Hoe meer 
tijd verstrijkt, hoe moeilijker het kan worden om de aansprakelijkheid vast te stellen en uw schade te 
verhalen. Bovendien verjaart na een aantal jaren uw recht op schadevergoeding.

Een ongeval komt altijd volledig onverwacht. Vaak gelukkig met alleen materiële scha-
de. Maar er kan ook sprake zijn van ernstig letsel of zelfs overlijden. Naast de emotio-
nele kant van de zaak rijzen er allerlei vragen voor het slachtoffer of de nabestaanden. 
Kan ik een claim indienen en bij wie? Wat kan ik vorderen. Hoe gaat het in zijn werk? 
Kortom, wat komt erbij kijken?
 
Letselschade: wat nu?

Letselschade kan vele oorzaken hebben. Te denken valt aan schade die ontstaat door 
een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout, beroepsziekte of bij-
voorbeeld een mishandeling. De gevolgen van letsel kunnen groot zijn, niet in de 
eerste plaats op financieel gebied. Het is niet altijd gemakkelijk om te komen tot er-
kenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij of diens verzekeraar. Ook is het 
niet eenvoudig om de omvang van uw schade te bepalen. Daar komt vaak heel veel bij 
kijken. Daarom is het verstandig om u bij te laten staan door een deskundige advocaat 
bij de afwikkeling van uw schade. Deze heeft ervaring in verschillende soorten schades 
en letsel en weet waar u nu, maar ook in de toekomst tegenaan kunt lopen.



Gespecialiseerde en betrokken rechtshulp

De advocaten van de sectie Schade & Verzekering van Bogaerts & Groenen advocaten 
bieden u die deskundige bijstand. Zij kunnen u helpen bij het vaststellen van de aan-
sprakelijkheid en het onderhandelen met de tegenpartij of diens verzekeraar over de 
vergoeding van uw schade. Daarnaast hebben ze oog voor andere belangrijke zaken, 
zoals bijvoorbeeld begeleiding in de terugkeer naar uw werk of, als dat niet mogelijk 
is, omscholing. En mocht het onverhoopt niet lukken om er met de tegenpartij of diens 
verzekeraar uit te komen, dan kunnen de advocaten van Bogaerts & Groenen advoca-
ten u bijstaan in een gerechtelijke procedure over de aansprakelijkheid en uw schade. 
 
Letselschade kan uw leven en toekomst ingrijpend veranderen. Het is belangrijk dat 
uw advocaat aandacht heeft voor de mens achter de zaak. De advocaten van Bogaerts 
& Groenen advocaten beschikken niet alleen over brede en diepgaande vakkennis 
maar hebben ook aandacht voor uw persoonlijke situatie die juist uw zaak zo uniek 
maakt. Zoals u van ons mag verwachten: Bogaerts & Groenen advocaten: Ziet meer, 
doet meer.



Kosten

U heeft recht op bijstand van een advocaat en medisch adviseur. De aansprakelijke 
partij is wettelijk verplicht de daaraan verbonden kosten te voldoen. In het geval van 
een procedure zijn er andere regels. Wij leggen u dit graag uit.
Ook heeft u mogelijk recht op gefinancierde rechtshulp. Alleen als u een advocaat 
inschakelt hebt u toegang tot deze rechtshulp. Wij kunnen dit voor u aanvragen.
Onder bepaalde voorwaarden mogen wij sommige letselschadezaken behandelen op 
no cure no pay basis. Er mag dan worden afgesproken dat u de advocaatkosten niet 
hoeft te betalen wanneer wij geen resultaat voor u bereiken. De mogelijkheden leggen 
wij u graag uit in een vrijblijvend gesprek.
 
Een eerste adviesgesprek is voor u altijd gratis en vrijblijvend. Wij geven u dan helder-
heid over de kosten en mogelijkheden.
 
Keurmerk Letselschade

Bogaerts & Groenen advocaten is aangesloten bij het Keurmerk Letselschade en is lid 
van LSA (Vereniging van Letselschade advocaten) en ASP (Advocaten voor slachtof-
fers van personenschade). Dit staat garant voor kwaliteit. Ook maken wij gebruik van 
medisch adviseurs die staan ingeschreven in het BIG register en alleen adviseren voor 
slachtoffers.



Wij kunnen u onder meer helpen bij: 

 
- verkeersongevallen;
- arbeidsongevallen;
- medische fouten; 
- misdrijven;
- overlijdenschade;
- civiele procedure over aansprakelijkheid en schade;
- medische tuchtprocedures;
- vordering benadeelde partij in een strafprocedure;
- loonverhaal voor werkgevers;
- second opinion.



Vraag Bogaerts & Groenen advocaten om hulp:

- Als u letselschade heeft opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfson-
geval, beroepsziekte, medische fout, geweldsincident, sport- en spelactiviteit, door 
dieren of anders en wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding.
- Als u schade heeft opgelopen door toedoen van een bedrijf of dienstverlener (denk 
daarbij aan een aannemer, architect, notaris en dergelijke).
- Als u een discussie met uw verzekeraar heeft,  bijvoorbeeld over de uitkering van 
schade.
 
Gratis spreekuur

U bent van harte welkom op ons gratis spreekuur op onze kantoren te Boxtel en Tilburg 
of op onze spreekuurlocaties in Vught, Oisterwijk en Son en Breugel. U kunt daar een 
afspraak voor maken via 088-1410800. Bezoek aan het spreekuur is gratis en verplicht 
u tot niets.
 
Meer informatie of contact?

Voor informatie kunt u ons uiteraard ook bellen of mailen.  Wij zijn telefonisch bereik-
baar op 088-1410800 en per mail via koning@bgadvocaten.nl. Meer informatie vindt u 
op onze website: www.bgadvocaten.nl



www.bgadvocaten.nl
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