is waar Regie voor staat!

Adres: Elburgerweg 24
8181 EN Heerde
Telefoon: (0578) 618 788
Mobiel: (06) 50 26 64 58
E-mail: info@regie-letselschade.nl
Website: www.regie-letselschade.nl

regie-letselschade.nl

Letselschade & coaching

specialistische kennis, dat

Letselschade & coaching

Persoonlijke aandacht en

Contact

Regie is er voor iedereen

Je twijfelt? Vraag een second opinion!

Wanneer je door schuld van een ander (letsel)schade lijdt,

Heeft jouw rechtsbijstandverzekeraar, een advocaat of

moet de veroorzaker betalen. Zo is dat in het Nederlands

een andere belangenbehartiger jouw zaak in behandeling,

recht geregeld. Het vaststellen van letselschade is een

maar ben je ontevreden of twijfel je over de voortgang? Leg

ingewikkeld en soms langdurig traject. Slachtoffers zijn

het dossier dan gratis aan ons voor en wij geven je geheel

meestal niet bekend met de vele medische en juridische

vrijblijvend ons deskundig oordeel.

knelpunten die bij letselschade een rol kunnen spelen. Het
is daarom belangrijk om je te laten adviseren en begeleiden
door een deskundige.

))
))
))
))
))

Zo werkt Regie aan jouw letselzaak
Heb je letsel opgelopen? Wacht niet te lang en neem

heb je een verkeersongeval gehad

contact met ons op. Een eerste advies over jouw letselzaak

raakte je gewond op je werk

is altijd gratis!

maakte jouw arts een fout
heb je een sportongeluk gehad
liep je een ziekte op door het werk zoals OPS, RSI of
rugklachten

)) heb je schade opgelopen door een gebrekkig product,
medicijn of gebouw

)) raakte je gewond door een dier
Regie Letselschade & coaching helpt je
graag. En we zijn er niet alleen voor zware
letselzaken. Ook minder zwaar letsel kan een
grote impact hebben op je leven.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Jouw Letselschadezaak is bij
Regie in vertrouwde handen

Ons werk begint met luisteren

Bijna alle letselzaken worden buiten de rechter om
geregeld. Na een eerste korte inventarisatie beginnen
we met het inwinnen van informatie voor het
onderhandelingstraject met de tegenpartij.

Coaching
Om zo snel mogelijk weer verder te kunnen met je leven
heb je soms net dat duwtje in je rug nodig. Wij helpen je
bij het duidelijk maken waar je staat en welke stappen er

In een persoonlijk gesprek - bij voorkeur bij jou thuis -

nodig zijn om jouw (verdere) herstel of je re-integratie te

wordt pas goed zichtbaar wat er leeft. Welke behoeften

bespoedigen. Dat doen we zelf, of we maken gebruik van

heb je, welke ondersteuning zou je willen, en wat is

professionals uit ons netwerk.

uiteindelijk je hulpvraag? Samen maken we dan een
behandelplan. Wie gaat wat doen en wanneer? Wat kun
je verwachten? We maken gebruik van een online dossier,
waarin je alle relevante informatie vindt.

Wat kost het jou
Onze begeleiding is bijna altijd gratis!
Veel mensen denken dat het inschakelen van een

Regie Letselschade & coaching neemt de regie van je over,

letselschade jurist veel geld kost. Dit is een hardnekkig

zodat jij je op je herstel kunt richten. Wij behandelen jouw

misverstand. Onze kosten worden ingediend bij de

zaak in zijn geheel. We stellen de schade vast en verhalen

verzekeraar van de aansprakelijke partij. Je hoeft zelf

die voor je. We voeren de aansprakelijkheidsdiscussie en

niets voor te schieten. In sommige gevallen kan dat

onderhandelen met partijen. Laten onze medisch adviseur

anders zijn, bijvoorbeeld wanneer je zelf ook voor een

de medische informatie opvragen en ons adviseren over

deel aansprakelijk bent. We zullen het altijd vooraf met je

het verloop van jouw letsel. Ook op arbeidsdeskundig

bespreken wanneer je eigen kosten gaat maken. Zo kom je

gebied kunnen we je ondersteunen.

nooit voor verrassingen te staan!

