Informatie over letselschade
Wat te doen bij letselschade?

Een heldere aanpak

De Friesland heeft als doel uw gezondheid te bevorderen. Dat doen we
bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat er voldoende artsen, tandartsen,
verpleegkundigen en verloskundigen zijn. Zo wordt u steeds snel en goed
geholpen. Toch kan een moment aanbreken dat goede en snelle medische hulp alleen niet voldoende is. Zo kunt u door een ongeval blijvend
letsel oplopen, waardoor u bijvoorbeeld (deels) arbeidsongeschikt raakt.
Dit kan enorm veel gevolgen hebben, ook financieel. Dan is het goed om
te weten dat u als verzekerde van De Friesland kosteloos gebruik kunt
maken van de deskundige adviezen van Keuning Advocaten uit Leeuwarden. Een team van advocaten en medisch adviseurs van Keuning
Advocaten staat klaar om u, waar mogelijk, te helpen uw schade vergoed
te krijgen. Zodat u niet financieel in de kou komt te staan. Een ongeluk is
tenslotte al erg genoeg.

De werkwijze van Keuning Advocaten is zeer helder. Zo weet u steeds
waar u aan toe bent!
Eerst wordt de haalbaarheid van de claim beoordeeld.
Daarna komt het vaststellen van de aansprakelijke persoon of
verzekeringmaatschappij.
De tegenpartij wordt aansprakelijk gesteld.
De medische gevolgen worden in beeld gebracht door de vaste
medisch adviseurs van het advocatenkantoor.
Er wordt onderhandeld om voorschotten op de schade te verkrijgen.
In de betreffende gevallen wordt via arbeidsintegratie getracht om
zowel de schade te beperken als de cliënt (weer) aan werk te helpen.

De Friesland Zorgverzekeraar en Keuning Advocaten:
een ijzersterk team!
Alle advocaten van Keuning Advocaten hebben zich toegelegd op de juridische hulpverlening aan mensen die het slachtoffer zijn van bijvoorbeeld
een ongeval in het verkeer of op het werk, geweldpleging, een medische
fout of een beroepsziekte. Gekeken wordt of de schade kan worden
verhaald op de veroorzaker.
Er wordt gekeken naar allerlei schadeposten, zoals:
Kleding.
Reiskosten en extra kosten.
Inkomensverlies.
Smartengeld.
Ziektekosten, het vrijwillig eigen risico en in bepaalde situaties uw
verplichte eigen risico.

Wat zijn de kosten?
Bent u verzekerd bij De Friesland, dan zijn er aan de adviezen van de
advocaten van Keuning Advocaten geen kosten verbonden. Uiteraard zal
eerst gekeken worden of uw claim kans van slagen heeft. Dit zal u zo snel
mogelijk worden meegedeeld.

Hoe kan ik hulp krijgen?
Heel eenvoudig: u meldt zich aan bij Keuning Advocaten en vermeldt dat
u bij De Friesland verzekerd bent. U kunt bij het advocatenkantoor langsgaan om een afspraak te maken, maar dat kan ook schriftelijk, telefonisch
of per e-mail.

Contactgegevens Keuning Advocaten
Julianapark 1, 8932 LE Leeuwarden
Postbus 650, 8901 BL Leeuwarden
Tel.: (058) 213 15 55
Fax: (058) 213 00 66
E-mail: info@keuningadvocaten.nl of letselschade@chello.nl

Ook wordt zonodig beoordeeld of er behoefte is aan (huishoudelijke) hulp
en methoden om u (weer) aan het werk te helpen.

Daarnaast is het goed om te weten dat de advocaten van Keuning Advocaten uitsluitend voor de slachtoffers optreden, niet voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Zo kunt u rekenen op de beste, onafhankelijke steun.
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Onafhankelijke steun bij uw letselschade zaak

