
Schade ... en dan?
Maak gebruik van de  
PZP Verhaalservice!
Schade kan door verschillende dingen komen, bijvoorbeeld een  
aanrijding, een ongeluk tijdens het sporten of een mishandeling. 
De gevolgen zijn vaak ernstig en moeilijk te overzien. Maar ook in 
uw functie als politiemedewerker kunt u schade oplopen. U kunt 
hierbij denken aan schade aan uw auto of kleding. Maar ook aan 
het verlies van inkomen, kosten voor huishoudelijke hulp of  
psychische schade. Voor het verhalen van schade hebt u mogelijk 
hulp nodig. U kunt dan gebruikmaken van de PZP Verhaalservice.  
Wij geven u graag meer informatie over deze service.
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Schade is altijd vervelend
Schade is nooit leuk. Een schadevergoeding kan u een beetje helpen. Wij weten uit ervaring dat dit 
 vaak vragen bij u oproept zoals:
• Kan ik de schade vergoed krijgen?
• Heb ik recht op smartengeld?
• Wat moet ik doen met risico’s voor de toekomst?
Behalve het slachtoffer zijn er ook anderen die schadevergoeding kunnen vragen, bijvoorbeeld de 
nabestaande(n) van een persoon die is overleden.

PZP Verhaalservice
  Het is vaak moeilijk om te beoordelen op welke schadevergoeding u recht hebt. Deskundige hulp is  
dan onmisbaar. De PZP wil u hierbij graag helpen. Wij kunnen gratis en zonder verplichtingen een gesprek 
voor u regelen bij één van de onderstaande advocatenkantoren. Zo’n gesprek kan plaatsvinden op het 
advocaten-kantoor of zelfs bij u thuis.

De kantoren
• Asselbergs en Klinkhamer (Etten-Leur) www.ak-advocaten.eu
• Breij Letselschade (Kerkrade) www.breijletselschade.nl
• Damsté Advocaten (Enschede) www.damste.nl 
• Flyct (buitenlandse zaken) www.flyct.nl 
• Haagrecht Advocaten (Den Haag) www.haagrecht.nl
• Letselschadebureau GLH (Alkmaar) www.glh.nu
• MannaertsAppels (Tilburg) www.mannaertsappelsletselschade.nl

Een gesprek aanvragen
Wilt u een gesprek met één van bovenstaande advocatenkantoren? Vul dan het vragenformulier in en  
geef uw voorkeur aan. Wij sturen uw verzoek naar het advocatenkantoor dat u hebt gekozen. U vindt het 
vragenformulier op www.pzp.nl/formulieren.

Wat gebeurt hierna?
De advocaat beoordeelt samen met u of iemand anders aansprakelijk is voor de schade. U kunt, als u dat 
wilt, de advocaat vragen uw zaak verder te behandelen. Dit kan geld kosten. Vaak kunt u deze kosten laten 
betalen door de partij die verantwoordelijk is voor de schade. De advocaat zal dit met u bespreken. 

Wat doet de PZP?
Zijn er medische kosten en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan verhaalt de PZP de vergoede medische kosten 
bij de tegenpartij. Dit betekent dat wij de tegenpartij vragen de medische kosten aan ons terug te betalen.

Meer informatie
Hebt u vragen over het verhalen van kosten of wilt u graag meer informatie over de PZP Verhaalservice? 
Neem contact op met onze afdeling PZP Verhaalszaken op telefoonnummer (013) 594 97 50  
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 17:30 uur) of stuur een e-mail naar verhaalszaken@pzp.nl. Wij helpen u graag.


