
Toelichting
slachtoffer van een ongeval



Wat doet de ZLM personenschadebehandelaar voor u?
In de eerste plaats neem ik contact met u op om te vragen hoe het met u 

gaat. Ook onderzoek ik de toedracht van het ongeval en inventariseer uw 

schade. Daarnaast volg ik in overleg met de medisch adviseur, zijn rol licht ik 

nog toe, het verloop van uw herstel en schakel indien nodig deskundigen in. 

Natuurlijk informeer ik u regelmatig over de stand van zaken. Tot slot ben ik 

uw aanspreekpunt bij ZLM Verzekeringen. Met vragen of opmerkingen kunt 

u altijd bij mij terecht.

 

Aansprakelijkheid
De vergoeding van de schade hangt af van de (gedeelte lijke) 

aansprakelijkheid van onze verzekerde. Hierover probeer ik zo snel mogelijk 

duidelijkheid te krijgen. Soms ben ik daarbij afhankelijk van gegevens van 

anderen zoals bijvoorbeeld een politie rapport, een proces-verbaal of een 

getuigenverklaring. Het kan geruime tijd duren voordat ik die ontvang. 

Letsel en schade
Ieder slachtoffer van een ongeval met letsel is anders. Dat geldt ook voor de 

kosten die het gevolg zijn van het letsel. Voorbeelden van deze kosten zijn: 

kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten voor artsenbezoek, eigen risico 

voor ziektekosten, verlies aan arbeidsvermogen enzo voorts. Als het mogelijk 

is verstrekt ZLM voorschotten, zodat u extra kosten die het ongeval met zich 

meebrengt kunt betalen. 

Het is belangrijk dat u alle kosten goed bijhoudt. Voor enkele veel 

voorkomende schadeposten zijn aanbevelingen gedaan door de 

Letselschaderaad. Kijk voor meer informatie op www.verkeersongeval.nl  

of neem contact op met mij of uw belangenbehartiger.

Als slachtoffer heeft u ook recht op smartengeld. Dit is een financiële 

tegemoetkoming voor uw pijn en ongemak. Het is een vergoeding naast 

uw overige schade. De hoogte van uw smartengeld hangt ondermeer af van 

de aard en ernst van uw klachten en beperkingen. Het kan pas vastgesteld 

worden als u volledig hersteld bent of als er geen verder herstel meer te 

verwachten is.

Slachtoffer van een ongeval, wat nu? 

U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast 

de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken met de regeling van uw 

letselschade. Een ingewikkelde materie waarbij ik u graag help. Ik ben de 

personenschadebehandelaar van ZLM Verzekeringen. Omdat bij het ongeval 

een verzekerde van ZLM betrokken was, krijgt u met mij te maken. In deze 

toelichting leest u wat u kunt verwachten en met welke personen u te 

maken kunt krijgen tijdens de schaderegeling.



De personenschade-expert
Het is mogelijk dat onze personenschade-expert u thuis bezoekt. In overleg 

met u brengt hij of zij uw schade in beeld en geeft een toelichting op 

het verdere verloop van het traject. De personenschade-expert maakt een 

rapport van het bezoek. U ontvangt hiervan een afschrift. En wij geven u de 

mogelijkheid om aanvullingen en/of opmerkingen te geven.

De medisch adviseur
Er is bij de afwikkeling van uw letselschade een belangrijke rol weggelegd 

voor onze medisch adviseur. Dit is een arts die - nadat u hiervoor 

toestemming heeft gegeven door middel van een medische machtiging - 

regelmatig informeert bij uw behandelende artsen. U kunt deze machtiging 

overigens altijd weer intrekken.

Soms is volledig herstel niet meer mogelijk. Om de blijvende gevolgen vast 

te stellen kan dan een specialistisch onderzoek nodig zijn. Hiervoor wordt, in 

overleg met u, een onafhankelijke specialist ingeschakeld.

Wij behandelen uw medische gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij 

slaan ze op in een apart medisch dossier dat onder verantwoordelijkheid van 

de medisch adviseur wordt bewaard en beheerd.

De medisch adviseur beoordeelt de medische informatie en advi seert 

daarover aan de personenschadebehandelaar. U heeft het recht om uw 

medische gegevens uit het dossier in te zien. Als u hiervan afschriften wilt 

ontvangen dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in bij onze medisch adviseur.

De arbeidsdeskundige
Stel dat u door het ongeval langere tijd niet kunt werken. In eerste instantie 

bespreekt u dit met uw werkgever en de arbodienst. Het is daarnaast ook 

mogelijk dat een arbeidsdeskundige meedenkt. Hij/zij begeleidt hervatting 

van uw huidige werk of onderzoekt of herintreding in een aangepaste 

of andere functie mogelijk is. Ook adviseert de arbeidsdeskundige over 

eventuele (om)scholing, werkplekaanpassingen en aanpas singen in en om  

de woning.

De belangenbehartiger
Het regelen van een letselschade kan complex zijn en lange tijd - soms wel 

jaren - in beslag nemen. Als u behoefte heeft aan onafhankelijk advies kunt u 

een deskundige raadplegen. Denk hierbij aan een rechtsbijstandverzekeraar, 

letselschadebureau of een advocaat die u bijstaat in de schaderegeling. Als 

u een belangenbehartiger inschakelt, lopen de verdere contacten via deze 

persoon. De kosten van de belangenbehartiger, mits redelijk, vergoeden wij. 

Over ‘redelijkheid’ wordt in de praktijk verschillend gedacht. Om discussie 

te voorkomen, zijn met een groot aantal belangenbehartigers en 

rechtsbijstandsverzekeraars afspraken gemaakt over deze kosten. Wilt u 

hierover meer weten? Ik geef u graag een toelichting. Wanneer er geen 

specifieke afspraken zijn gemaakt, hanteren wij een eigen beleidslijn. 

Hierover krijgt u informatie als dit bij u van toepassing is. Tot slot informeren 

wij u zonder meer over de afwikkeling van deze kosten nadat de schade met 

u geregeld is.



Heeft u nog vragen? 

Deze toelichting is bedoeld om een algemene uitleg te geven over het 

behandelen van letselschades. Natuurlijk richten wij ons bij de behandeling 

van uw letselschade op uw specifieke situatie. Heeft u vragen of opmerkingen? 

Mijn naam en telefoonnummer staan in de begeleidende brief.

Meer informatie?
Er is veel informatie over letselschade beschikbaar. Ik wijs u op: 

•	  www.verkeersongeval.nl en www.letselschaderaad.nl is een site van 
de Letselschaderaad. Hierin werken organisaties samen die in de 
praktijk met de afwikkeling van verkeersongevallen te maken hebben, 
zoals Slachtofferhulp Nederland, verzekeraars en belangenbehartigers.  

•	  Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragscode beschrijft‘ 
goede manieren’ om schade in zwaardere letselschadezaken te  
behandelen. Wij onderschrijven deze gedragscode. U kunt een folder 
en een meer uitgebreide gids downloaden van www.verkeersongeval.nl 
Heeft u geen internet? Ik stuur u de folder en/of de gids graag toe. 

•	  www.verzekeraars.nl. Hier vindt u de gedragsregels, waaraan wij ons 
als lid van het Verbond van Verzekeraars houden.

 
Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best uw schade goed te rege len. Stel dat u niet 

tevreden bent over onze dienstverlening, geeft u dit dan aan mij door. 

Komen wij er samen niet uit, dan richt u zich met uw klacht tot de directie 

van ZLM Verzekeringen. Het adres is: Postbus 70, 4460 BA Goes. Als zij 

uw klacht niet naar tevredenheid afhandelen, kunt u zich richten tot het 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG  

Den Haag (www.kifid.nl).
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Kantooradres: Postadres:
Cereshof 2  Postbus 70 
4463 XH GOES 4460 BA GOES

Telefoon:  0113 - 238 000 E-mail:  info@zlm.nl
Fax: 0113 - 215 341 www.zlm.nl 

Contact


