Uw letselschade verhalen
Direct contact opnemen
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam

030 - 2919874
084 - 8753322
087 - 7848621

Wat doen wij?

Wat hebben wij nodig?

Wij handelen alle aspecten van uw letselschadezaak

Om uw letselschade te kunnen verhalen,

af. Zo zorgen wij dat de aansprakelijkheid wordt

hebben wij informatie nodig over de toedracht

erkend of middels een procedure wordt vastgesteld.

zoals

Vervolgens zorgen wij dat uw voorschotten worden

een

schadeaangifteformulier,

een

aangifte, gegevens van getuigen, foto’s etc.

betaald, een schadestaat wordt opgesteld en de

Verder hebben wij stukken nodig waaruit de

medisch adviseur en eventuele andere experts worden

gevolgen blijken zoals informatie van de

ingeschakeld om alle gevolgen in kaart te brengen.

huisarts, het ziekenhuis, de fysiotherapeut etc.

Het doel van dit alles is een snelle en volledige

U geeft ons de gegevens die u heeft en de rest

vergoeding van uw schade zodat u weer verder kunt.

vragen wij zelf voor u op.

Wat zijn de kosten?

Hoe lang duurt het?

Wanneer de aansprakelijkheid voor uw letselschade is

Letselschadezaken kunnen erg lang duren

erkend, worden de advocaatkosten vergoed door de

omdat vaak niet duidelijk is hoe uw letsel zich

(verzekeraar van de) tegenpartij.

zal ontwikkelen en wanneer een eindtoestand
zal worden bereikt.

advocaatkosten voldoen middels een vast tarief,

Wij doen er echter alles aan om te zorgen dat

uurtarief, gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) of

uw schade wordt vergoed door middel van

uw rechtsbijstandsverzekering.

voorschotten.

Neem contact met ons op om na te gaan op welke

In overleg met u bepalen wij wanneer uw zaak

wijze de kosten van uw zaak kunnen worden vergoed.

geschikt is om af te wikkelen.

Utrecht

Amsterdam

Rotterdam

Online

Niasstraat 1

Piet Heinkade 55

Weena 505

e: info@elhannouche.nl
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Zolang de aansprakelijkheid niet vaststaat, kunt u de

