
LETSELSCHADE
Heeft u onlangs letsel opgelopen of bent u als werkgever aansprakelijk gesteld?



Verkeersongeval

Bedrijfsongeval

Wat verstaan we onder letselschade?

Bij letselschade denken veel mensen automatisch aan 
lichamelijke schade na een ongeluk in het verkeer of  op het 
werk. Maar letsel kan ook psychisch zijn. In beide gevallen 
spreken we van letselschade. 
 
“Letsel kan zeer ingrijpende gevolgen hebben. Zelfs als 
het in eerste instantie allemaal wel mee lijkt te vallen”. 

Bij letselschade gaat het om veel meer dan om juridische 
zaken. Een ongeval kan ook financiële en praktische gevolgen 
hebben. Allemaal situaties waar een LSA Letselschade 
Advocaat dagelijks mee te maken heeft. 

Neem daarom zo snel mogelijk contact op met MulderVanGeel. 
Altijd. Ook voor een second opinion. Wij weten de weg, komen 
voor uw rechten op en behartigen namens u de belangen. 

Oorzaken van letselschade door
Wat te doen bij Letselschade?

Bent u het slachtoffer van een situatie waarbij u 
letsel hebt opgelopen? Of bent u als werkgever 
aansprakelijk gesteld? 

MulderVanGeel heeft een gespecialiseerde LSA 
Letselschade Advocaat in huis om u bij te staan.  

Zo staat u van begin af aan sterker in de 
onderhandelingen met de wederpartij. Samen 
met u brengen we niet alleen de schade, maar 
ook het letsel en de gevolgen in kaart. We 
behartigen uw belangen tijdens het hele traject, 
waar nodig brengen we uw zaak voor de rechter.

Ongelukken in en om het huis

Diergedrag

Medische Fout

Gebrek aan een weg

Een ongeval komt 
altijd volkomen 
onverwacht en is 
een emotionele 
gebeurtenis. De 
meeste mensen 
hebben geen idee 
wat er dan op hun 
af komt.



Zó werkt het in de praktijk 

Bent u slachtoffer? 

MulderVanGeel helpt u verder door:
• de verantwoordelijk te houden partij aansprakelijk  

te stellen 
• samen met u de schade, maar ook het letsel en/of de 

gevolgen in kaart te brengen
• namens u de schade te vorderen 

Bent u aansprakelijk gesteld? 

MulderVanGeel helpt u verder door:
• te beoordelen of u aansprakelijk bent 
• samen met u de schade in kaart te brengen

Soms is de gang naar de rechter vereist om voor u het 
gewenste resultaat te behalen. Dan is het goed te weten 
dat wij uw belangen behartigen tijdens het hele traject. 

Altijd een persoonlijk en betrouwbaar advies 
Letselschadezaken zijn er in alle soorten en maten. Lichamelijk en 
psychisch. Van geringe tot zware letselschade. 
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Alleen een letselschade 
advocaat kan uw zaak 
zélf voor de rechter 
brengen. 

Bel rechtstreeks met onze 
LSA Letselschade Advocaat
voor een advies op maat. 

mr. Chris Harmsen
06-15 19 51 60
harmsen@muldervangeel.nl

Van begin tot eind 
één aanspreekpunt.



Letselschade?
Laat u bijstaan door een gespecialiseerd en 
ervaren LSA Letselschade Advocaat. 

Bij letselschade op de werkvloer zijn er doorgaans 
meerdere partijen betrokken. De werknemer die 
de letselschade direct lijdt  (het slachtoffer) en de 
werkgever die aansprakelijk gesteld wordt.

Er zijn ook situaties waarbij de werkgever het 
loon door moet betalen van een medewerker 
terwijl de schade door een andere partij is 
toegebracht (loonregres), in álle gevallen kan 
MulderVanGeel met u meedenken. 

Ook voor algemene aansprakelijkheids- en 
verzekeringskwesties kunt u voortaan bij ons 
terecht. 

MulderVanGeel is er voor iedereen die wil 
nagaan of de juiste procedures in acht 
worden genomen.  

mr. Chris Harmsen is een gespecialiseerd 
LSA Letselschade Advocaat.
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