LETSELSCHADE WHIPLASH

Rechtshulp en advies
bij uw letselschade

Onze juristen helpen u
volledig gratis

Wij reageren binnen
24 uur op uw verhaal.

Wat is een Whiplash?

Klachten na een whiplash

Een whiplash is letsel aan de nek/rug dat
ontstaan is na een ongeval. Een whiplash
ontstaat in de meeste gevallen na een
verkeersongeluk. Letterlijk betekent
whiplash zweepslag, uw hoofd beweegt
zich door een ongeval plotseling naar
achteren en naar voren waardoor de
banden in uw nek opgerekt worden. Dit
veroorzaakt een overbelasting van uw
spieren.

De volgende klachten en symptomen
komen voor na een whiplash:












Niet iedereen houdt klachten over aan
een whiplash en de klachten zijn per
persoon verschillend. Na een
verkeersongeluk kan het zijn dat u direct
last heeft van een whiplash maar het kan
ook voorkomen dat de klachten zich pas
na 1 of 2 dagen na het ongeval voordoen.

“Snel handelen is belangrijk in
een letselschadezaak. Wacht
dus niet te lang wanneer u
letsel opgelopen heeft.
Meld direct uw schade.Wij
helpen u geheel gratis en
zorgen dat u de
schadevergoeding krijgt waar u
recht op heeft.”.

Pijn en stijfheid in uw nek
Pijn in armen en schouders
Hoofdpijn
Duizeligheid
Concentratieproblemen
Vermoeidheid
Angst
Problemen met licht en fel licht
Depressie
Rugpijn
Problemen met slaap

LETSELSCHADE WHIPLASH
Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeluk en heeft u hier letselschade in de vorm van een whiplash of whiplashachtige klachten aan
over gehouden? U heeft dan recht op een schadevergoeding indien de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval.

Wanneer heeft u recht op een
schadevergoeding?
U heeft recht op een schadevergoeding als u
kunt aantonen dat een ander aansprakelijk is
voor de door u geleden schade. In Nederland
geldt namelijk nog steeds dat “wie eist,
bewijst”. De letselschadespecialisten van
Letselschadeverhaal kunnen u ondersteunen
met uw schadeclaim. Wij dienen uw claim
snel en correct in zodat u de
schadevergoeding krijgt waar u recht op
heeft.

Wat kunt u zelf doen na een ongeval?

Welke schade kunt claimen?

Omdat u moet aantonen dat een ander
aansprakelijk is voor uw schade is het
verzamelen van bewijsmateriaal erg
belangrijk. Zorg daarom altijd voor een naar
waarheid ingevulde en het door beide
partijen ondertekende schadeformulier met
de gegevens van de verzekering van de
tegenpartij. Ook foto's van de schade,
medische rapporten en het politierapport
kunnen dienen als belangrijk
bewijsmateriaal.

Er zijn 2 soorten letselschade die u kunt
claimen: materiële in immateriële schade.
Materiële schade is de schade die u niet had
hoeven maken als u het ongeval niet was
overkomen. Immateriële schade oftewel
smartengeld is schade die minder tastbaar is,
zoals pijn of verdriet.

Zorg na een ongeval dus altijd voor
voldoende bewijsmateriaal. Dit maakt het
aantonen van de schade een stuk
eenvoudiger.

Voorbeelden materiële schade:
Verlies van verdienvermogen
Studievertraging
Reiskosten
Medische kosten
Voorbeelden immateriële schade:




Psychische schade
Leed of pijn
Blijvende lichamelijke klachten

“Ik ben zeer tevreden over de snelheid en de kennis van dit bureau.
Binnen zeer korte tijd was de aansprakelijkheid geregeld en was het
eerste voorschot op mijn rekening bijgeschreven.”

Gratis hulp en advies!
Veel mensen zijn bang dat juridisch advies bij hun letselschadezaak
veel geld gaat kosten. Bij LetselschadeVerhaal helpen onze juristen u
echter geheel gratis. De rekening voor onze diensten gaat naar de
verantwoordelijke partij of de verzekering van die partij.
U kunt contact opnemen met onze juristen voor een gratis en
vrijblijvend adviesgesprek: 085 401 1992

Hoe wordt de hoogte van schadevergoeding voor een
whiplash bepaald?
In de meeste gevallen komt het niet tot een rechtszaak en
wordt de schadevergoeding tussen partijen (en hun
verzekeraars) onderling geregeld. De hoogte van het bedrag
wordt bepaald aan de hand van de ernst van het letsel en
hoeveel invloed het heeft op uw dagelijkse leven. Bedragen
die worden toegekend na een whiplash kunnen oplopen tot
hoge bedragen.
Zoals gezegd is er geen vaste rekensom voor het bepalen van
een letselschadebedrag, het bedrag wordt bepaald aan de
hand van de ernst en aard van het letsel. De volgende factoren
spelen mee in de beoordeling:





Kunt u uw hobby of sport niet meer uitoefenen?
Bent u (deels) arbeidsongeschikt geworden?
Kunt u het huishouden nog doen?
Heeft u chronische pijn?

Voorbeelden van letselschadebedragen na een whiplash
Zaak 1 : Een man van 34 jaar wordt van achter aan gereden en
houdt als gevolg van het ongeluk een whiplash over. De klachten
bestaan uit geheugen- en concentratiestoornissen. Ook heeft de
man veel last van zijn nek en schouder en zijn de knieklachten van
de man verergerd. De man heeft lang moeten revalideren en had
moeite om de blijvende gevolgen na het ongeval te accepteren.
De man krijgt van de rechter een schadevergoeding uitgekeerd
van €3.000,-.
Zaak 2 : Een man raakt betrokken bij een bromfietsongeluk en
houdt hier hoofd- en nekklachten aan over. Bij de man wordt na
medisch onderzoek een whiplash vastgesteld. De man heeft
moeite met het feit dat hij beperkt wordt in zijn dagelijkse leven,
hij is na het geval beperkt in zijn arbeidsvermogen en in het
huishouden. De rechter stelt vast dat de veroorzaker van het
ongeluk aansprakelijk is voor de geleden schade en het
verergeren van de klachten van de man. De rechter kent een
schadevergoeding toe van € 18.000,-.

Hoe vaker u deze vragen met ja beantwoordt, des te
waarschijnlijker dat het is dat u een hoog bedrag uitgekeerd
krijgt.

“Bij deze wil ik graag vermelden dat ik bij een ongeval ernstig gewond raakte.
De hr. Ewald Jansen, heeft mij voortreffelijk en met veel succes geholpen. Hij
heeft al mijn vragen zeer geduldig beantwoord en ervoor gezorgd dat alles
perfect geregeld is. Dit bureau kan ik ten zeerste aanbevelen.”.
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