
Letselschadehulp 
van DAS
 
Voor een rechtvaardige schadevergoeding

+ U kunt zich richten op uw herstel
+ Persoonlijke aandacht van een betrokken jurist
+ Heldere afspraken in begrijpelijke taal
+ Geen kosten bij een aansprakelijke partij



Niet uw schuld,
wel uw probleem

U kunt onverwacht het slachtoffer worden van een verkeersongeval, 
een ongeluk op het werk, een misdrijf of een medische fout. Uw 
 inkomen kan dan flink achteruitgaan. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk 
of blijvend niet meer kunt werken. Of omdat u te maken krijgt met 
hoge kosten voor huishoudelijke hulp, aanpassingen aan uw woning 
of auto. Behalve financiële kunt u ook emotionele schade lijden.  
Dit alles noemen we letselschade.

DAS komt op voor uw recht
Wie draait er op voor de schade? De wet zegt dat de 
aansprakelijke partij die betaalt. In de meeste gevallen 
is dat de verzekeraar van degene die u letselschade 
heeft toegebracht. Toch blijkt het in de praktijk niet 
eenvoudig om een schadevergoeding te krijgen, ook  
al hebt u er recht op. Daarom is er Letselschadehulp  
van DAS. 

Onze rechtshulp bij letselschade is gratis
Hebt u letselschade, dan komt er van alles op u af.  
Uw vragen hierover stelt u aan onze letselschade
juristen. Hiervoor belt u naar 020 6517 215. Is er  
een aansprakelijke partij en heeft u mogelijk recht  
op schadevergoeding? Dan kunnen wij voor u geheel 
kosteloos de schade verhalen. Want onze kosten 
worden door de aansprakelijke partij vergoed.

Letselschadejuristen van DAS
DAS heeft meer dan vijftig jaar kennis en ervaring op 
het gebied van letselschade. Die ervaring zetten we 
graag voor u in. Er staat een heel team van letselschade 
juristen voor u klaar, maar u heeft altijd persoonlijk 
contact met een vaste jurist. Bij letselschade komt er 
namelijk veel op u af. Wij luisteren aandachtig en 
komen met een aanpak die voor u het meest effectief is. 
Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen tijdens het gehele traject.

DAS staat ook uw werkgever bij
Uw letselschade heeft vaak ook voor uw werkgever 
gevolgen. Want die betaalt uw loon door, terwijl u niet 
of niet volledig kunt werken. DAS kan uw werkgever 
bijstaan in het verhalen van doorbetaald loon op de 
aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid 
zijn onze kosten voor rekening van de verzekeraar van 
de aansprakelijke partij. Uw werkgever hoeft dan zelf 
geen kosten te maken.

Er staat een heel  
team van letselschade 
juristen voor u klaar, 
maar u heeft altijd 
persoonlijk contact 
met een vaste jurist.



DAS begeleidt u professioneel

Als wij voor u aan de slag gaan, nemen wij uw zorgen 
zo veel mogelijk uit handen. Zo kunt u zich helemaal 
richten op uw herstel. In de praktijk doorlopen we 
samen de volgende stappen.

Stap 1: Inventarisatie
Uw letselschadejurist stelt u allerlei vragen om een 
goed beeld te krijgen van uw letselschade en hoe die  
is ontstaan. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of 
er een aansprakelijke partij is bij wie we een schade
vergoeding kunnen indienen.

Stap 2: Opvragen relevante  gegevens
Uw letselschadejurist verzamelt vervolgens zo veel 
mogelijk gegevens. Hij schrijft de aansprakelijke partij 
aan, informeert bij mogelijke getuigen en vraagt het 
procesverbaal op. Met deze informatie bepaalt uw 
jurist of de aansprakelijke partij verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor uw letselschade. Hij overlegt 
daarna met u of een schadeclaim haalbaar is.

Stap 3: Begeleiding
Zodra u ons opdracht geeft uw schade te verhalen, 
treedt uw letselschadejurist op als uw persoonlijke 
belangenbehartiger. Hij vraagt uw medische gegevens 
op bij uw artsen om daarmee de hoogte van de 
schadeclaim te kunnen onderbouwen.

Stap 4: Aanvragen voorschotten
Als de aansprakelijkheid is erkend, vraagt uw letsel
schadejurist de aansprakelijke partij om een voorschot 

op uw schadevergoeding. Daarmee voorkomen we  
dat u in financiële problemen raakt. Uw jurist vraagt, 
als dat nodig is, meerdere malen om voorschotten 
tijdens de looptijd van uw schadeclaim.

Stap 5: Definitieve schade vergoeding
Pas als u weer volledig bent hersteld, kan uw zaak 
worden afgerond. Helaas kan het ook gebeuren dat  
uw klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een 
medisch deskundige onderzoeken in welke mate er 
sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan 
zijn. Bijvoorbeeld of u nog kunt werken, maar ook of u 
het huishouden nog kunt doen. Met deze informatie 
kunnen wij voor u de (toekomstige) schade bepalen.

Stap 6: Afwikkeling
Na stap 5 kunnen er drie situaties ontstaan.
1. De aansprakelijke partij is bereid het gevraagde 

schadebedrag te betalen. Dan kunnen wij uw zaak 
snel  afwikkelen.

2.  De aansprakelijke partij is het niet eens met het 
gevraagde schade bedrag en doet een tegenbod. 
Dan ontstaat meestal een onderhande lings fase, 
waarbij vaak alsnog een overeenkomst volgt.  
Uw letselschadejurist onderhandelt namens u met 
de aansprakelijke partij en informeert u hierover.

3.  De aansprakelijke partij is het niet eens met het 
gevraagde schade bedrag en wil ook niet onder
handelen. In dat geval adviseren wij u over de 
haalbaarheid van uw schadeclaim in een gerechte
lijke procedure.

Uit onze praktijk:  
een geluk bij een ongeluk

Een man uit Amsterdam wordt al tijden gestalkt  
door zijn exvriendin. Op een dag wordt hij moedwillig 
aangereden en belandt hij in het ziekenhuis met een 
gebroken rugwervel. Uit het politierapport blijkt dat de 
exvriendin verantwoordelijk is voor het ongeluk. De 
man doet een beroep op Letselschadehulp van DAS.

De letselschadejurist van DAS beoordeelt dat de 
zaak zo sterk is, dat DAS de juridische behandelings 
en expertisekosten op zich neemt. Deze kosten 
verhalen we op de verzekeringsmaatschappij van  
de exvriendin. De DASjurist dient met succes een 
claim in voor de materiële en persoonlijke schade, 
inclusief de gevolgschade voor de lange termijn. 
Want ook al maakt de man het naar omstandigheden 
goed, er moet helaas rekening worden gehouden 
met schade in de toekomst.



U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. De tekst van de productvoorwaarden 
die van toepassing zijn, is leidend en vindt u op www.das.nl

Voor meer informatie
 020 6517 215 (bij directe hulp) 

 letselschade@das.nl 
 
 www.das.nl/letselschadehulp

Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.
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Wij zijn DAS
Ons doel is om juridische en financieeljuridische 
kennis toegankelijk te maken voor iedereen. 
Jaarlijks behandelt DAS voor Nederlandse 
particulieren en bedrijven meer dan 100.000 
zaken. Met ruim 500 juridisch specialisten 
beschikt DAS over de juridische kennis en 
ervaring die nodig is om elk geschil tot een goed 
einde te brengen.DAS heeft vestigingen in 
Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Groningen, 
Rijswijk, Roermond, Utrecht en Zaandam.

Het voordeel van verzekeren
DAS helpt u in de meeste gevallen kosteloos bij 
letselschade. En voor een vast bedrag per maand 
zijn we er ook voor u, als u te maken krijgt met 
andere geschillen. De rechtsbijstandverzekering van 
DAS heeft een uitgebreide dekking en biedt zeker
heid voor uw gehele gezin. Houd er wel rekening mee 
dat DAS geen rechts bijstand verleent voor schades 
en conflicten die al liepen voordat u de verzekering 
aanvroeg. Meer informatie over deze verzekering 
vindt u op www.das.nl/particulier.


