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Persoonlijke 
bijstand

Verhaal van uw
persoonlijke schade 
bij letsel
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Juridische hulp 
met een warm hart
Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij 
een medische behandeling fouten gemaakt? Bent u op straat of 
tijdens uw werk mishandeld? Hebt u letsel opgelopen door een 
dier of een gebrekkig product?
Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen kunnen uw leven 
behoorlijk ontregelen. Zowel fysiek als emotioneel en vaak ook 
financieel. Misschien mist u inkomsten doordat u (tijdelijk) 
niet meer kunt werken, of omdat uw carrière een wending 
neemt. Heel vaak hebt u extra uitgaven. Denk aan bijvoorbeeld 
noodzakelijke huishoudelijke hulp, ziektekosten, aanpassingen 
in uw woning of aangepast vervoer.

U kunt deze en andere kosten verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. 
Daarnaast hebt u recht op een immateriële vergoeding, ook wel smartengeld genoemd. 
Maar u hoeft dat niet zelf te regelen. Het is verstandig uw belangen te laten  
behartigen door een deskundige. BSA heeft deze deskundigheid in huis; al meer  
dan vijftig jaar. BSA is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt  
van letselschadeslachtoffers.

U bevindt zich in een moeilijke fase van uw leven. En daar houden we rekening mee. 
Bij BSA staan we voor persoonlijke aandacht. We houden van open en eerlijk 
communiceren. Met u en met de tegenpartij. We gaan voor een rechtvaardige regeling, 
zodat u zo snel mogelijk de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt. Soms duurt 
het regelen van een schade langer dan gewenst. Vaak lukt het om in die gevallen 
voorschotten op de uiteindelijke schaderegeling te realiseren. Om een spoedige 
afronding te bevorderen handelen wij conform de richtlijnen van het Keurmerk 
Letselschade. Bij belangrijke momenten in het schadeproces hebt u persoonlijk contact 
met uw schaderegelaar. Maar ook tussentijds informeren we u over de status van uw 
schadeclaim. U weet dus altijd waar u staat in het schadeproces.
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Wat moet u zelf doen?
Overweegt u een schadevergoeding te claimen? Dan is het verstandig de volgende 
aandachtspunten in de gaten te houden:

• hebt u medische of mentale klachten na een ongeval? Schrijf deze voor u zelf op  
en zorg ervoor dat uw huisarts alles vastlegt in uw dossier;

• bewaar alle rekeningen die te maken hebben met uw schade;
• neem contact op met onze expert als u benaderd wordt door de verzekeraar  

van de tegenpartij.

Wilt u meer weten? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0031 (0)79 - 750 71 00. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
Onze experts staan u graag te woord. U kunt ook contact met ons opnemen via  
het contactformulier op onze website. U krijgt dan zo snel mogelijk een eerste advies  
van een expert over uw specifieke situatie. 

Kosten
Natuurlijk kost onze dienstverlening geld. Doorgaans brengen we de kosten in rekening 
bij de verzekeraar. In dat geval krijgt u van ons geen rekening; dat is in Nederland 
zo geregeld. Voordat u ons een opdracht geeft, vertelt onze expert u waar u in uw 
specifieke situatie op mag rekenen. U komt dus nooit voor onaangename financiële 
verrassingen te staan.
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Om uw schadevergoeding goed te kunnen regelen,
gaan onze experts als volgt te werk:

1	 Contact
 Uw expert neemt telefonisch contact met u op naar aanleiding 

van uw melding. 

2	 Wie	is	aansprakelijk?
 Als eerste stelt uw expert vast of iemand aansprakelijk  

kan worden gesteld. Als dat het geval is, stuurt uw expert 
namens u een aansprakelijkstelling naar de veroorzaker  
en/of diens verzekeraar.

3	 Een	(persoonlijk)	intakegesprek
 U maakt een afspraak voor een persoonlijk bezoek bij u thuis  

of bij ons op kantoor. U maakt kennis met uw expert. Hij neemt 
ruim de tijd om alles met u door te nemen en al uw vragen te 
beantwoorden. U krijgt advies over uw specifieke situatie.  
Van het gesprek ontvangt u een verslag. U kunt dan rustig 
nagaan of alles wat besproken is goed is verwoord.

4	 Wat	is	uw	schade?
 Uw expert berekent uw schade. Samen met u verzamelt hij 

alle bewijsstukken om uw totale schade, inclusief smartengeld, 
te kunnen vaststellen. Uw expert vraagt zo nodig bij de 
tegenpartij een voorschot aan. U hoeft dan niet uw extra 
uitgaven zelf voor te schieten.

Het schaderegelingsproces 
inzichtelijk gemaakt
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5	 Medisch
 Ter onderbouwing van uw letsel en 

schade is het vaak nodig medische 
informatie te overleggen.

 Op grond van een door u af te 
geven medische machtiging zal 
informatie over het ongevalsletsel 
bij uw behandelend artsen worden 
opgevraagd. De medisch adviseur 
van BSA adviseert over uw letsel en 
de gevolgen. Zeker als er sprake is 
van blijvend letsel en/of mogelijke 
toekomstige risico’s.

6	 Onderhandelen	over	
	 een	rechtvaardige	regeling
 Onderhandelen maakt een wezenlijk 

deel uit van schaderegelen. We houden 
uw belangen daarbij goed in het 
oog en gaan voor een rechtvaardige 
schadevergoeding. Natuurlijk leggen 
wij het onderhandelingsresultaat 
aan u voor. U hebt daarbij het 
laatste woord. En lukt het niet tot 
overeenstemming te komen, dan 
kunnen wij u vertegenwoordigen  
in een rechtszaak.
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Dit is wat onze medewerkers er zelf
over zeggen:

‘Je bent er voor de cliënt en niet andersom. 
Het is mensenwerk. Vertrouwen is het 
allerbelangrijkste. Je moet het ook af en 
toe durven vragen: of het vertrouwen er 
nog is. De band met je cliënt koesteren.’

‘Je kunt hier niet mechanisch dossiers 
behandelen. Ons principe is: klanten doen 
ertoe. We gaan op een respectvolle manier 
met klanten en met elkaar om. Ik probeer 
me altijd in de ander te verplaatsen. 
Het gaat soms om kleine dingen, zoals 
terugbellen als je dat hebt afgesproken. 
Zonder haast praten aan de telefoon.  
De tijd nemen. Vragen hoe het met 
iemand gaat. Ik zou niet kunnen werken 
bij een bedrijf waar cijfers belangrijker 
zijn dan de persoonlijke aandacht.’

‘Als het lukt om een schadevergoeding 
te krijgen bij complexe zaken, geeft me 
dat energie. Ik ben er trots op dat we zo 
deskundig zijn.’
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Het DNA van BSA
Sinds de oprichting in 1956 staat BSA erom bekend op een zorgvuldige, persoonlijke,  
eerlijke en integere wijze zaken te doen. Integriteit staat aan de basis van ons succes.  
BSA is gegroeid van een afdeling van het ministerie van Financiën naar een zelfstandig 
bureau met een uitstekende reputatie in de wereld van verzekeraars en schaderegelaars. 
Wij werken in opdracht van ruim negenhonderd verschillende overheidsinstellingen 
en bedrijven aan regresclaims. Om succesvol te kunnen blijven, investeert BSA veel in 
de relatie met klanten, de professionaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van de 
dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe diensten. Ook ziet BSA het belang van  
een goede, professionele relatie met verzekeraars.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
BSA en zijn medewerkers staan bewust in de wereld en zijn hard op weg een ‘groen’ 
bedrijf te worden. We besteden op een consequente manier aandacht aan het 
verminderen van de belasting voor het milieu. BSA is CO2-neutraal. Dat bereiken we 
doordat we diverse maatregelen hebben genomen en blijven nemen om de belasting 
voor het milieu te minimaliseren. Om onze geringe bijdrage aan het broeikaseffect 
te compenseren, investeren we in bos en schone energie. Het bewijs daarvan is het 
certificaat van de Climate Neutral Group.

Corporate governance
BSA draagt het Keurmerk Letselschade. Dat betekent dat we voldoen aan de eisen die 
de beroepsgroep stelt aan de kwaliteit van ons werk. Onze Raad van Commissarissen 
adviseert ons over ons beleid en houdt toezicht op de gang van zaken binnen ons bedrijf. 
Elk jaar controleert een externe accountant of we daadwerkelijk de kwaliteit leveren die 
we u beloven. Het bewijs daarvan wordt vastgelegd in een controleverklaring.
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze diensten? 
Kijk dan op www.bsabv.nl of neem contact op met Martin Dijkshoorn: 079 - 750 71 11. 
Op onze site vindt u ook een digitaal schadeformulier. 
U bent daarnaast van harte welkom voor een gesprek op ons kantoor in Zoetermeer. 
Natuurlijk komen wij ook graag naar u toe, u hoeft ons maar te bellen voor een afspraak.

BSA	Schaderegeling
Bredewater 6 ■ 2715 CA Zoetermeer
Postbus 610 ■ 2700 MR Zoetermeer
Telefoon 079 - 750 71 00 ■ E-mail info@bsabv.nl
www.bsabv.nl Schade en 

mens

Meld schade

BSA Handelsregister KvK Den Haag 27167325

BSA behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of 
te herroepen. U kunt de meest actuele versie van dit document raadplegen op onze website www.bsabv.nl.


