Veel voorkomende schade:
• verkeersongeval;
• arbeidsongeval;
• beroepsziekte;
• ondeugdelijke producten (b.v. springende fles);
• aansprakelijkheid voor dieren (bijv. bijtende hond).
HIJINK Advocaten is een volledig onafhankelijk advocatenkantoor,
gespecialiseerd in letsel- en overlijdensschaderegeling.

Onze hulp bestaat o.a. uit:
• onderzoek naar de toedracht van het ongeval;
• beoordeling van de aansprakelijkheids/schuldvraag;
• regeling van de materiele schade en smartengeld;
• begroten van de schade;
• medische en arbeidsdeskundige begeleiding.

Bel vrijblijvend 0800 - 4455000
www.hijink.com
Werkregio’s: Arnhem, Nijmegen, Enschede en Zwolle

Letselschade, en nu?

www.hijink.com

Wat is letselschade?

Samen houden we uw genezingsproces nauwlettend in de gaten, zodat we

De kosten

Letselschade of letsel is de lichamelijke en geestelijke schade die iemand

direct kunnen handelen als dat nodig is. Bijvoorbeeld door begeleiding in

Op grond van de wet zijn de kosten voor deskundige

door welke oorzaak dan ook oploopt. Dat kan bijvoorbeeld door een

te schakelen of voorzieningen te treffen die het dagelijkse leven voor u wat

bijstand voor rekening van de aansprakelijke partij, vaak een

verkeersongeluk, bedrijfsongeval of door de gevolgen van een

gemakkelijker kunnen maken.

verzekeraar. Dit betekent dat alle door ons in redelijkheid

medische fout.

gemaakte kosten betaald moeten door de verzekeraar.

De schade

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medische begeleiding en

Langer herstel

Alle schade die uit het ongeval voortvloeit, komt voor vergoeding

onderzoek, de arbeidsdeskundige begeleiding én de kosten

Letsel kan uw leven ingrijpend veranderen. Meestal genezen de

in aanmerking. Denk hierbij aan inkomensverlies, vergoeding voor

voor een letstelschadespecialist of advocaat. Dit kan anders

verwondingen snel, maar wat als het herstel een langere periode in beslag

een huishoudelijke hulp, reiskosten, ziektekosten en vergoeding voor

zijn als u naar de rechter moet omdat de onderhandelingen

neemt? Het is goed te beseffen dat letsel ook emotioneel een forse impact

aanpassingen thuis of op uw werkplek. Daarnaast heeft u recht op

vastlopen. Gelukkig komt dit maar weinig voor.

kan hebben. Dit heeft tijd nodig om te genezen.

smartengeld. Smartengeld is een compensatie voor de geleden pijn en

In het schaderegelingsproces krijgt u te maken met veel verschillende

gederfde levensvreugde. Smartengeld wordt ook wel gezien als een

De gemaakte kosten voor onze rechtsbijstand worden door

partijen als verzekeraars, medisch specialisten of arbeidsdeskundigen.

vergoeding om uw leven na het ongeval te veraangenamen,

voorgeschoten en verhalen wij voor u op de aansprakelijke

U kunt dan het gevoel krijgen door de bomen het bos niet meer te zien.

Omdat de schade ondertussen flink kan oplopen, regelen wij ook

partij. In de meeste gevallen kost onze hulp u dus niets!

Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor hoeft te staan.

tussentijdse vergoedingen voor u.

Wij helpen u graag.

U kunt altijd een afspraak met ons maken voor een gratis

Werkwijze

en geheel vrijblijvend gesprek! Wij zijn landelijk werkend en

Begeleiding

Ons werk begint met luisteren naar u. Samen brengen wij de ontstane

komen graag bij u op bezoek.

Het is belangrijk dat u zich na een ongeval laat bijstaan door een

gevolgen in kaart om tot een goede afwikkeling te komen. We streven

deskundige. Met een team van advocaten, letselschadespecialisten, artsen

naar een geschikte, maar scherpe schaderegeling waarbij uw belang

en een arbeidsdeskundige, is HIJINK Advocaten specialist in letselschade.

voorop staat. Met vindingrijkheid, creativiteit en deskundigheid zoeken

Het kantoor staat al meer dan 20 jaar slachtoffers bij. Wij loodsen u door

we naar een bevredigende oplossing. Soms zal de rechter zich over een

het doolhof van instanties en regelingen.

kwestie moeten buigen. Omdat binnen ons kantoor zowel advocaten als
letselschadespecialisten werkzaam zijn, kunnen wij ook de procedure bij
de rechter voor u voeren.

Letselschade, en nu?

U kunt altijd een afspraak met ons maken
voor een gratis en geheel vrijblijvend gesprek!

