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HHOEOE VINDVIND IKIK EENEEN LSA LSA ADVOCAATADVOCAAT??

Via   www.lsa.nl

Achter de knop ‘zoek advocaat‘ kunt u uw 
eigen postcode of plaatsnaam intoetsen.
U kunt ook controleren of een advocaat LSA-
advocaat is door zijn naam in te toetsen in 
het naamsveld.

U kunt de LSA telefonisch bereiken via;
0900-ONGEVAL of 0900-6643825. U wordt dan
doorverbonden met de LSA telefoniste of met een
LSA advocaat bij u in de buurt.

DE         STAAT ACHTER U

ZZIJNIJN ERER KOSTENKOSTEN??

LSA advocaten zijn in het algemeen niet
duurder dan andere belangenbehartigers. Veel mensen
beseffen dat niet als zij in hun letselschadezaak een keuze
voor een belangenbehartiger maken.

Het eerste oriënterende gesprek met een LSA advocaat is
altijd kosteloos en vrijblijvend. 

De LSA advocaat heeft de mogelijkheid  bij de Raad voor
Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoe-
ging) aan te vragen als u daarvoor in aanmerking komt.
Uw LSA advocaat kan u nadere informatie geven.

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de kosten van  de
LSA advocaat bijna steeds volledig vergoed door de
aansprakelijke partij. Dan kost een LSA advocaat u dus
niets. Alleen in geval van eigen schuld of als een gerech-
telijke procedure noodzakelijk is (dat is niet vaak het
geval), geldt een andere regeling. De LSA advocaat geeft
u voor aanvang van de werkzaamheden duidelijkheid
omtrent een eventuele bijdrage aan de kosten van uw
zijde.

LLETSELSCHADEETSELSCHADE??
Bel voor gratis advies

0900-ongeval



WWATAT ISIS LETSELSCHADELETSELSCHADE??

Onder letselschade wordt in deze brochure
verstaan schade door verwonding van lichaam of geest
of schade door overlijden. In een aantal gevallen heeft het
slachtoffer, of hebben de nabestaanden, recht op schade-
vergoeding. De LSA advocaat zal u kunnen adviseren
wanneer dat zo is en ook op welke schadevergoeding
aanspraak kan worden gemaakt. De LSA advocaat neemt
bij letselschade het slachtoffer of de nabestaanden alle
juridische zorg uit handen.

Om welke gevallen gaat het?

Letselschade kan onder meer ontstaan door verkeerson-
gevallen, door ongelukken op het werk,  door gedrag van
dieren of gebrekkige zaken, of door misdrijven. Maar ook
niet goed uitgevoerde medische behandelingen kunnen
letselschade veroorzaken, net zo goed als ondeugdelijke
producten of misdragingen bij sport en spel dat kunnen
doen. Er zijn heel veel verschillende oorzaken voor
letselschade denkbaar. De voorbeelden genoemd in deze
brochure kunnen met veel andere voorbeelden nog
worden uitgebreid.

WWAAROMAAROM EENEEN LSA LSA ADVOCAATADVOCAAT??

Er zijn veel belangenbehartigers die letselschade-
zaken behandelen, maar slechts een beperkt deel
daarvan is advocaat. Veel mensen denken dat iedere
letselschadebehandelaar een advocaat is, maar dat is dus
een misverstand.

Een LSA advocaat is een advocaat die opgeleid en
gespecialiseerd is in de behandeling van letselschades.
Een LSA advocaat is lid van de specialistenvereniging van
letselschade advocaten LSA. Deze vereniging is op het
gebied van de juridische afwikkeling van letselschade
toonaangevend.
LSA advocaten hebben een aparte opleiding gevolgd en
een examen afgelegd. Bovendien kunnen zij alleen maar
lid worden en blijven als zij veel letselschadezaken doen.
Na toetreding tot de LSA zijn de leden bovendien
verplicht hun vakkennis op peil te houden. Daarom is op
letselschadegebied een LSA advocaat de meest gespecia-
liseerde belangenbehartiger. Het LSA lidmaatschap is voor
een letselschade  advocaat het hoogst haalbare keurmerk.

Bij de vereniging LSA zijn ook advocaten aangesloten die
werkzaam zijn voor verzekeringsmaatschappijen. 
Zij moeten aan dezelfde (strenge) eisen voldoen als LSA
advocaten die voor slachtoffers werken. Deze folder is
gericht op alleen de hulpverlening aan slachtoffers.

LSA advocaten maken net als alle andere advocaten deel
uit van de Nederlandse Orde van Advocaten.
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Er zijn in Nederland ongeveer 14.000 advocaten. Slechts
circa 300 van die advocaten zijn LSA advocaten. Zij zijn
onderworpen aan alle gedragsregels die voor advocaten
gelden, en aan het advocatentuchtrecht. Ook moeten
LSA advocaten voldoen aan de eisen van de Orde van
Advocaten met betrekking tot het aanhouden van een
derdengeldenrekening en het in stand houden van een
goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast heeft de vereniging LSA een eigen
Ombudsman. Ook daar kunt u met uw eventuele
klachten over een LSA advocaat terecht. Al deze zaken
bieden voor slachtoffers of nabestaanden de beste
waarborgen voor een optimale dienstverlening.
De LSA advocaten onderscheiden zich door deze waar-
borgen van andere letselschadebelangenbehartigers. 

WWATAT DOETDOET EENEEN LSA LSA ADVOCAATADVOCAAT??

De LSA advocaat adviseert u over de aansprake-
lijkheid, berekent uw schade, onderhoudt contacten met
een medisch adviseur, regelt voorschotten en onder-
handelt met verzekeraars. Hij of zij adviseert over
schikkingen en voert indien nodig procedures. De cliënt
ontvangt van alle belangrijke stukken en correspondentie
een afschrift en kan zijn/haar vragen of opmerkingen
altijd kwijt. De LSA advocaat staat u gedurende het
gehele afwikkelingstraject persoonlijk terzijde en heeft
daarbij uitsluitend uw belang voor ogen.


