
Heeft jouw  
klant letselschade?

Na een ongeval staat het leven van jouw klant op zijn kop. Er moet ineens 

veel geregeld worden. Omdat de meeste mensen hier niet vaker mee te 

maken hebben gehad, komen ze naar jou. Gelukkig weet jij waar ze terecht 

kunnen.

www.krachtletselschade.nl

Verwijs hem door naar Kracht!



Heeft jouw klant letselschade?

Er heerst veel onzekerheid over de toekomst. Jouw klant vraagt zich af of hij zijn eigen werk nog 
wel kan doen. En zo ja, of hij recht heeft op nazorg. Om van de financiële zorgen nog maar te 
zwijgen... Want wie vangt dat weggevallen inkomen eigenlijk op? 

Het is fijn als jij jouw klant gerust kunt stellen door hem te wijzen op het feit dat 
belangenbehartiging vrijwel altijd kosteloos is. En dat je weet dat al zijn vragen en 
onzekerheden weggenomen worden als je hem doorverwijst naar de juiste persoon. De klant 
weet dat jij als professional ervoor zal zorgen dat hij in goede handen is.

Verwijs hem door naar Kracht!

Kracht! Letselschade biedt 
jouw klant de hulp die hij verdient

Met alle vragen die we hiervoor al even de revue lieten passeren, en nog zoveel andere vragen, 
kan jouw klant bij Kracht! Letselschade terecht. Onze dienstverlening is zoals gezegd voor het 
slachtoffer bovendien geheel kosteloos. 

Het letsel kunnen we niet verzachten of overnemen, maar wij kunnen er wel voor zorgen dat 
jouw klant de beste hulp krijgt die hij verdient en dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over 
de financiële afwikkeling van het ongeval. 

We verhalen zowel de materiële als de immateriële schade op de aansprakelijke partij, dat is 
meestal een verzekeringsmaatschappij. Denk dan aan:

schade door het (deels) wegvallen van het inkomen;

ziektekosten, zoals het eigen risico van de ziekteverzekering  

en behandelingen door een therapeut;

Kosten die gepaard gaan met het aanpassen van de woning;

Hulp in het huishouden en onderhoud van de woning en tuin;

Smartengeld, wat staat voor de vergoeding van de geleden pijn. Denk hierbij ook aan het 

missen van sociale contacten en de vermindering van kwaliteit van leven;

Pensioen en belastingschade;



Wat maakt letselschadeprocedures  
zo ingewikkeld?
Zoals je weet zijn letselschadezaken langlopende dossiers. Het is zelden een kwestie van een 
rekensommetje met een pasklare uitkomst.
 
De schade laat zich niet snel en eenvoudig vaststellen. Het slachtoffer dient op meerdere 
vlakken begeleid te worden en meer dan eens ontstaat een discussie tussen de letselschade-
expert en de verzekeraar of werkgever over de aansprakelijkheid, de relatie tussen ongeval en 
klachten en de hoogte van de schade. De verzekeraar kan bijvoorbeeld van mening zijn dat 
iemand deels zelf schuld heeft aan het ongeval en dat het schadebedrag daarom niet in zijn 
geheel door de verzekeraar hoeft te worden voldaan.  
 
Ook na vaststelling van de aansprakelijkheid kan de hoogte van het schadebedrag voor 
veel discussie zorgen, bijvoorbeeld door een andere visie op het carrièreperspectief van het 
slachtoffer. 

Daarnaast dient medische informatie verzameld te worden waaruit de aard en ernst van het 
letsel, en ook het zogeheten medisch causaal verband, naar voren treedt. Daarvoor maken wij 
gebruik van een aantal aan ons verbonden medisch adviseurs. Zij geven ook adviezen af.
 
In al deze gevallen behartigen wij het belang van jouw klant. Al moeten we tot de rechter gaan; 
als wij overtuigd zijn van onze zaak, dan doen we er alles aan om de uitkomst voor de klant zo 
gunstig mogelijk te laten zijn.

Voor wie werkt Kracht! Letselschade?
Kracht! Letselschade is er voor iedereen die letselschade heeft opgelopen en daar zelf geen 
volledige schuld aan heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om letsel dat is opgelopen door:

Omdat wij ons alleen inzetten voor slachtoffers en dus nooit voor verzekeraars, kunnen wij 
ons altijd voor de volle 100% inzetten voor het belang van de klant. Heeft jouw klant letsel 
opgelopen en is er sprake van één van de hierboven genoemde situaties? Weet dan dat wij van 
Kracht! Letselschade er voor hem of haar zijn.

een verkeersongeval;

een arbeidsongeval; 

een ongeval door slecht wegdek; 

door het toedoen van een dier;



Blik op de toekomst
Waar de klant nog druk bezig is met de revalidatie, kijken wij al naar de toekomst.

Communicatie  
met de klant
Wij vinden het belangrijk dat een 
klant weet hoe zijn letselschadezaak 
ervoor staat. Van alle correspondentie 
die van ons kantoor uitgaat, sturen 
wij een kopie naar de klant. Zo weet 
hij dat we aan zijn zaak werken en dat 
de zaak niet zonder duidelijke reden 
stilligt.  

Het is voor ons ook van belang dat 
de klant zelf grip houdt op zijn zaak, 
maar dat hij of zij zich niet druk hoeft 
te maken over het bewandelen van de 
juiste wegen. Wij kennen de weg en 
ondernemen de acties die onderweg 
nodig zijn, terwijl de klant een vinger 
aan de pols kan houden.

Kan de klant op termijn terugkeren in zijn eigen werk of moet er gekeken worden naar 

aangepast werk en is daarbij ondersteuning nodig? 

Wat zal het inkomensverlies zijn als de klant na twee jaar (gedeeltelijke) 

arbeidsongeschiktheid een WIA-uitkering moet aanvragen? Is er pensioenschade?

Moeten er aanpassingen in huis gemaakt worden, zodat hij op zijn vertrouwde plek kan 

blijven wonen?

Welke zorgkosten kunnen we nog verwachten? 

Het lijken stuk voor stuk voor de hand liggende vragen, maar iemand die net een ongeluk heeft 
gehad wil en kan  hier vaak nog helemaal niet mee bezig zijn. Terwijl het juist zo belangrijk is 
om bij letselschade al in een vroeg stadium actie te ondernemen. Al is het alleen maar omdat 
letselschadeprocedures soms jaren kunnen duren.



Wat maakt Kracht! Letselschade uniek?
Bij Kracht! Letselschade hebben we ruim 25 jaar ervaring met de behandeling van 
letselschadezaken. In deze kwart eeuw hebben we een groot netwerk aan arbeidsdeskundigen 
en bijvoorbeeld, arbeidsrecht- en bestuursrechtadvocaten om ons heen verzameld. 

Daarnaast maken wij gebruik van gespecialiseerde toedrachtonderzoekers en zijn wij een 
overeenkomst aangegaan met een drietal ervaren advocaten in letsel procedures. Deze 
experts helpen ons om het maximale voor onze klanten te bereiken. Immers, ieder zijn vak en 
specialisme. 

De vergoeding die Kracht! Letselschade ontvangt voor haar inspanningen is bovendien 
niet afhankelijk van de hoogte van de schadevergoeding van de klant. De kosten van de 
belangenbehartiger dienen conform de wet door de aansprakelijke partij betaald te worden. 

Hierom zullen wij ons voor iedere zaak even hard inzetten, ongeacht de verwachte hoogte van 
de schadevergoeding. Iedere klant verdient het om met dezelfde daadkracht en gedrevenheid 
te worden bijgestaan, ongeacht de ernst van het letsel en de hoogte van de vergoeding.

Wij zijn er altijd voor jou

Wij gaan  
door tot het eind!

Gratis hulp en advies

25 jaar ervaring



Hoe kan ik mijn klant doorverwijzen?
Als een klant met letselschade bij jou komt en je wilt deze klant naar ons doorverwijzen, dan 
willen wij graag een aantal zaken van de klant weten. Het gaat dan om:

de personalia;

ongevalsdatum;

de toedracht en wie er bij het ongeval betrokken zijn;

de aard en ernst van het letsel;

of er een schadeformulier is ingevuld en of er politie aanwezig is geweest, zijn er getuigen;

Wij vragen aan jou als doorverwijzer om de eerste (korte) intake met de klant te houden,  
waarin deze vragen aan de orde komen. 

Het is mogelijk, voor de tijd die gepaard gaat met de administratieve intake, van Kracht! 
Letselschade, een (door de beroepsgroep) goedgekeurde, vergoeding te ontvangen. Vooraf 
maken we hier uiteraard duidelijke afspraken over, zodat je precies weet wat je bij ons kunt 
declareren.



Waarom 
doorverwijzen naar 
Kracht! Letselschade?

Bij Kracht! Letselschade zijn er 
vier begrippen waar we extra 
belang aan hechten: 1. kwaliteit, 2. 
klantvriendelijkheid, 3. optimaal resultaat 
en 4. samenwerking.

1. Kwaliteit: Nivre-experts, keurmerk 
Letselschade Raad, permanente 
educatie, jarenlange ervaring, opgeleid 
tot arbeidsdeskundige en mediator, 
jurisprudentie bijhouden. 

2. Klantvriendelijkheid: begrip en 
betrokkenheid, klant altijd betrekken bij 
en op de hoogte houden van het proces, 
laagdrempelig, belang van klant staat 
voorop, ook aandacht voor de emotionele 
gevolgen. 

3. Optimaal resultaat: bij Kracht! 
Letselschade weet je dat ze doorgaan tot 
het eind. Desnoods tot aan de rechter.
Gedreven en daadkrachtig gaan we voor 
het resultaat waar we zelf ook tevreden 
mee zouden zijn.

4. Samenwerking: Samen voor een 
maximaal resultaat voor jouw klant. Jouw 
klant zal blij zijn dat jij hem doorverwezen 
hebt.



Meer weten?
Wil je weten hoe jij jouw klanten het beste naar Kracht! Letselschade kunt doorverwijzen of 
ontvang je graag meer informatie over het partnerprogramma? Neem dan contact met ons op. 
Ons werkgebied beslaat heel Nederland en wij werken vanuit drie locaties.

www.krachtletselschade.nl

Sint Laurensstraat 7

1811 KM Alkmaar

085-2738224

menno@krachtletselschade.nl

Alkmaar

Verlengde Lageweg 19

1628 PM Hoorn

085-2738226

harry@krachtletselschade.nl

Hoorn

Dennenweg 14

8172 AJ Vaassen

085-2738225

hans@krachtletselschade.nl

Vaassen


