Een ongeval of (medisch) incident?
Wij helpen u natuurlijk
Helaas bent u betrokken geweest bij een
ongeval of (medisch) incident. De betrokken
verzekeringsmaatschappij en/of uw belangenbehartiger maken gebruik van de diensten van
Dé LSHD. Wij komen meteen in actie wanneer
dat nodig is.

Dé Letselschadehulpdienst helpt vanaf het
eerste moment. Daarmee zijn wij stappen
eerder dan de reguliere hulpverlening binnen de
letselschadebranche. Wij noemen dat
“natuurlijk helpen”.
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Een ongeval of een
medisch incident?
Je moet er niet aan
denken...

Geen verzoek is ons te gek
Of u door de gevolgen van het ongeval of (medisch)
incident nu niet in staat bent om het huishouden te
verrichten, uw hond uit te laten, de kinderen op te
vangen of naar school te brengen, de tuin te onderhouden enzovoort, Dé Letselschadehulpdienst weet
raad!
Samen met u, uw belangenbehartiger en de
verzekeringsmaatschappij gaan wij op zoek naar een
voor uw specifieke situatie passende oplossing.
Herstelgericht
Wij willen graag dat u zich volledig kunt richten op
uw herstel. Vandaar dat wij er alles aan doen om u
op andere gebieden bij te staan.
Wij zorgen voor u vanaf het allereerste moment!
Persoonlijk contact
Na een ongeval/incident komt er veel op u af. U
krijgt te maken met veel verschillende mensen.
Door een persoonlijk contact en persoonlijke
aandacht centraal te stellen, proberen wij dit zoveel

mogelijk te voorkomen. Het streven is er dan ook
naar om één contactpersoon aan u toe te wijzen!
Deze persoon (hulpcoördinator) kunt u te allen
tijde telefonisch (088-2866700) en/of via de e-mail
(help@deletselschadehulpdienst.nl) bereiken.
Financiële afhandeling
U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten
van de hulp/dienstverlening. De kosten worden
rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij aan
ons betaald.
Contactgegevens
Staat uw hulpvraag hier niet tussen, belt u of e-mailt
u ons toch. Wij gaan dan, in overleg met u, uw
belangenbehartiger en de verzekeringsmaatschappij
op zoek naar een passende oplossing.
Wilt u meer informatie? Bel of e-mail ons dan
gerust.
Telefonisch kan dit via 088-2866700 of stuur een
e-mail naar help@deletselschadehulpdienst.nl.

Een greep uit onze dienstverlening
Zorg

Algemene dagelijkse verzorging

Sociale omgeving

Verpleging en verzorging

Huishoudelijke hulp

Kinderondersteuning

Mentale ondersteuning

Mobiliteitshulpmiddelen

Boodschappenservice

Wachttijdbemiddeling

Ondersteuning mantelzorg

Hondenuitlaatservice

Medische alternatieven

Tijdelijke toegankelijkheid
van woning

Sociaal- en maatschappelijke
ondersteuning
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