
Wanneer iemand betrokken raakt bij een ongeval kan dat de dagelijkse gang van zaken abrupt 
ontregelen. In zo’n situa9e hebben het slachtoffer en het betrokken gezin vaak behoe=e aan 
informa9e en ondersteuning. Wanneer snel hulp geboden wordt kan een slachtoffer zich richten  
op revalida9e en re-integra9e. 

Hulp na een ongeval 

Hulp na Ongeval is de unieke gra9s rechtshulpservice waarbij juridische bijstand kan worden 
gecombineerd met prak9sche ondersteuning. Naast het claimen van de schadevergoeding helpen de 
specialisten u met zaken zoals huishoudelijke hulp of verpleging en kan via hen hulp worden 
verkregen bij de revalida9e en re-integra9e. 

Prent Assuran9ën biedt Hulp na Ongeval als rechtshulpservice aan u als rela9e. Het is een 
dienstverlening die als service wordt geboden. Het bieden van ondersteuning bij een schaderegeling 
vinden wij heel belangrijk voor u. 

Wie zijn de mensen van Hulp na Ongeval? 

Hulp na Ongeval is opgericht door Mark Veenstra. Mark is inmiddels ruim 30 jaar werkzaam als 
letselschade specialist. Door de jaren heen hee= hij de belangen van duizenden slachtoffers 
behar9gt. De werkwijze van Mark kenmerkt zich als persoonlijk en betrokken.  

Welke hulp wordt geboden? 

Rechtshulp en prak9sche ondersteuning. De hulp die ingezet wordt is aMankelijk van veel factoren. 
Denk aan huishoudelijke hulp, verpleging, hulpmiddelen, revalida9e. Iedere zaak is uniek. Daarom 
wordt al9jd maatwerk geboden. De specialisten regelen de hulp en ondersteuning die past bij de 
persoonlijke situa9e van het slachtoffer. 

Wanneer schade melden? 

Wanneer er sprake is van letsel door een situa9e kunt u bij ons terecht voor advies. Denk aan de 
situa9e van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, een ongeval door een onoverzichtelijke situa9e, 
gebrekkig onderhoud, het ontbreken van noodzakelijke waarschuwingen, letsel dat is ontstaan als 
gevolg van het gedrag van een dier, maar ook aan letsel als gevolg van een ongeval 9jdens een 
georganiseerde reis.  

Wat kost de hulp? 

De rechtsbijstand die bij letselschade wordt geboden is kosteloos. De kosten worden verhaald op de 
aansprakelijke par9j De kosten die samenvallen met de benodigde prak9sche ondersteuning kunnen 
gezien worden als schadepost en moeten ook worden vergoed. 

Schade melden bij Prent Assuran?ën 

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval, of is een van uw familieleden een ongeval overkomen? 
Meldt uw schade bij ons, dan bieden wij u hulp na een ongeval.


