
Een kusje erop   
      doet soms   
 wonderen....

Neem contact met ons op om een afspraak te maken 
voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 

Belt u 0413 - 22 50 60 (Uden) 
of 024 - 32 95 036 (Nijmegen). 

Of stuur een mail naar info@letselpro.nl.

1 Letselpro werkt exclusief voor u als slachto! er

2   Letselpro is een specialist

3  Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op
 zonder tijdrovende procedures

4 Als Letselpro voor u gaat procederen, 
 is de kans op winst maximaal

5  Letselpro staat breed bekend als gedegen en 
 betrouwbare specialist

6 Bijstand op basis van No Cure, No Pay 
 is altijd mogelijk

 

Letselpro b.v.
Verlengde Velmolen 2A

Postbus 439,  5400 AK  Uden
T  (0413) 22 50 60
F  (0413) 22 50 70

Waalkade 72
6511 XR  Nijmegen
T  (024) 32 95 036
F  (024) 32 96 572

E  info@letselpro.nl
I  www.letselpro.nl

Wilt u direct meer weten over Letselpro? 
Kijkt u op www.letselpro.nl.

 6 doorslaggevende redenen 
waarom kiezen voor Letselpro 
een verstandige keuze is.
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1   Letselpro werkt exclusief voor u als slachto! er
Om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen, treden wij nooit op als vertegenwoordiger van 
een verzekeringsmaatschappij. Ook de partners die wij 
inschakelen werken exclusief voor slachtoffers. Zo bent u 
er 100% van verzekerd dat wij alles in het werk stellen om 
uw belangen optimaal te behartigen.

2  Letselpro is een specialist
Letselpro is gespecialiseerd in letselschadevergoeding. 
U legt uw zaak in handen van een team juristen die als geen 
ander zijn geïnformeerd over alle ins en outs met betrekking 
tot uw ongeval, het medisch falen, het daaruit voortvloeiende 
letsel en een rechtvaardige vergoeding. 

3   Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op, 
zonder tijdrovende procedures
Als specialist weten wij precies hoe uw kansen liggen. 
De verzekeringsmaatschappijen weten dat het bedrag dat 
wij namens u als slachtoffer eisen gebaseerd is op redelijke 
uitgangspunten die we tijdens een rechtszaak ook hard 
kunnen maken. Vandaar dat we er in meer dan 90% van 
de gevallen in slagen om tot overeenstemming te komen 
zonder procedure.

4   Als Letselpro voor u gaat procederen, 
is de kans op winst maximaal
Procederen gebeurt bij Letselpro altijd op basis van feiten 
en in nauw overleg met het advocatenkantoor waarmee wij 
samenwerken. Wanneer wij in uw naam het oordeel van de 
rechter vragen, is de kans dat u in het gelijk wordt gesteld 
bovengemiddeld groot.

5   Letselpro staat breed bekend als gedegen 
en betrouwbare specialist
Verzekeringsmaatschappijen willen professioneel het onder-
ste uit de kan. Met Letselpro weet u zich verzekerd van een 
goed geïnformeerde opponent en een goed voorbereide zaak. 
Een opponent die ook door de rechter serieus genomen 
wordt, mocht het zover komen. De verzekeringsmaatschap-
pij zal uw zaak dus zeker niet te licht rekenen...

6   Bijstand op basis van No Cure, No Pay is altijd mogelijk
Veel letselschadezaken worden behandeld op basis van No 
Cure, No Pay. Ook wij bieden u die mogelijkheid natuurlijk. 

We bespreken graag met u in een vrijblijvend gesprek of dit 

ook voor u aantrekkelijk is.

Juridische bijstand bij letselschade

Bij ernstige letsels als gevolg 
van een verkeersongeluk, 
een arbeidsongeval of een 

medische fout kan een 
substantiële schade-vergoeding 

u helpen uw leven op 
de rails te krijgen.

Maar bij blijvend letsel... voldoet alleen een schadevergoeding.

Een maximale vergoeding 
met Letselpro

Om een goede en vol waar-

dige letselschade vergoeding 

te realiseren, is een juridisch 

adviseur noodzakelijk. 

De verzekeringsmaatschap-

pijen die uw vergoeding 

moeten uitkeren, zullen 

zonder enige twijfel pro-

beren om de uitkering zo 

laag mogelijk te houden. 

De juridische medewerkers 

van Letselpro kunnen 

tegen wicht bieden en een 

maximaal resultaat voor u 

behalen. Een resul taat dat 

ook daad werkelijk voelt als 

een rechtvaardiging.

01539 LET 3-luik Flyer.indd   201539 LET 3-luik Flyer.indd   2 16-02-2007   12:09:3916-02-2007   12:09:39



1   Letselpro werkt exclusief voor u als slachto! er
Om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen, treden wij nooit op als vertegenwoordiger van 
een verzekeringsmaatschappij. Ook de partners die wij 
inschakelen werken exclusief voor slachtoffers. Zo bent u 
er 100% van verzekerd dat wij alles in het werk stellen om 
uw belangen optimaal te behartigen.

2  Letselpro is een specialist
Letselpro is gespecialiseerd in letselschadevergoeding. 
U legt uw zaak in handen van een team juristen die als geen 
ander zijn geïnformeerd over alle ins en outs met betrekking 
tot uw ongeval, het medisch falen, het daaruit voortvloeiende 
letsel en een rechtvaardige vergoeding. 

3   Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op, 
zonder tijdrovende procedures
Als specialist weten wij precies hoe uw kansen liggen. 
De verzekeringsmaatschappijen weten dat het bedrag dat 
wij namens u als slachtoffer eisen gebaseerd is op redelijke 
uitgangspunten die we tijdens een rechtszaak ook hard 
kunnen maken. Vandaar dat we er in meer dan 90% van 
de gevallen in slagen om tot overeenstemming te komen 
zonder procedure.

4   Als Letselpro voor u gaat procederen, 
is de kans op winst maximaal
Procederen gebeurt bij Letselpro altijd op basis van feiten 
en in nauw overleg met het advocatenkantoor waarmee wij 
samenwerken. Wanneer wij in uw naam het oordeel van de 
rechter vragen, is de kans dat u in het gelijk wordt gesteld 
bovengemiddeld groot.

5   Letselpro staat breed bekend als gedegen 
en betrouwbare specialist
Verzekeringsmaatschappijen willen professioneel het onder-
ste uit de kan. Met Letselpro weet u zich verzekerd van een 
goed geïnformeerde opponent en een goed voorbereide zaak. 
Een opponent die ook door de rechter serieus genomen 
wordt, mocht het zover komen. De verzekeringsmaatschap-
pij zal uw zaak dus zeker niet te licht rekenen...

6   Bijstand op basis van No Cure, No Pay is altijd mogelijk
Veel letselschadezaken worden behandeld op basis van No 
Cure, No Pay. Ook wij bieden u die mogelijkheid natuurlijk. 

We bespreken graag met u in een vrijblijvend gesprek of dit 

ook voor u aantrekkelijk is.

Juridische bijstand bij letselschade

Bij ernstige letsels als gevolg 
van een verkeersongeluk, 
een arbeidsongeval of een 

medische fout kan een 
substantiële schade-vergoeding 

u helpen uw leven op 
de rails te krijgen.

Maar bij blijvend letsel... voldoet alleen een schadevergoeding.

Een maximale vergoeding 
met Letselpro

Om een goede en vol waar-

dige letselschade vergoeding 

te realiseren, is een juridisch 

adviseur noodzakelijk. 

De verzekeringsmaatschap-

pijen die uw vergoeding 

moeten uitkeren, zullen 

zonder enige twijfel pro-

beren om de uitkering zo 

laag mogelijk te houden. 

De juridische medewerkers 

van Letselpro kunnen 

tegen wicht bieden en een 

maximaal resultaat voor u 

behalen. Een resul taat dat 

ook daad werkelijk voelt als 

een rechtvaardiging.

01539 LET 3-luik Flyer.indd   201539 LET 3-luik Flyer.indd   2 16-02-2007   12:09:3916-02-2007   12:09:39



1   Letselpro werkt exclusief voor u als slachto! er
Om zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling te 
voorkomen, treden wij nooit op als vertegenwoordiger van 
een verzekeringsmaatschappij. Ook de partners die wij 
inschakelen werken exclusief voor slachtoffers. Zo bent u 
er 100% van verzekerd dat wij alles in het werk stellen om 
uw belangen optimaal te behartigen.

2  Letselpro is een specialist
Letselpro is gespecialiseerd in letselschadevergoeding. 
U legt uw zaak in handen van een team juristen die als geen 
ander zijn geïnformeerd over alle ins en outs met betrekking 
tot uw ongeval, het medisch falen, het daaruit voortvloeiende 
letsel en een rechtvaardige vergoeding. 

3   Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op, 
zonder tijdrovende procedures
Als specialist weten wij precies hoe uw kansen liggen. 
De verzekeringsmaatschappijen weten dat het bedrag dat 
wij namens u als slachtoffer eisen gebaseerd is op redelijke 
uitgangspunten die we tijdens een rechtszaak ook hard 
kunnen maken. Vandaar dat we er in meer dan 90% van 
de gevallen in slagen om tot overeenstemming te komen 
zonder procedure.

4   Als Letselpro voor u gaat procederen, 
is de kans op winst maximaal
Procederen gebeurt bij Letselpro altijd op basis van feiten 
en in nauw overleg met het advocatenkantoor waarmee wij 
samenwerken. Wanneer wij in uw naam het oordeel van de 
rechter vragen, is de kans dat u in het gelijk wordt gesteld 
bovengemiddeld groot.

5   Letselpro staat breed bekend als gedegen 
en betrouwbare specialist
Verzekeringsmaatschappijen willen professioneel het onder-
ste uit de kan. Met Letselpro weet u zich verzekerd van een 
goed geïnformeerde opponent en een goed voorbereide zaak. 
Een opponent die ook door de rechter serieus genomen 
wordt, mocht het zover komen. De verzekeringsmaatschap-
pij zal uw zaak dus zeker niet te licht rekenen...

6   Bijstand op basis van No Cure, No Pay is altijd mogelijk
Veel letselschadezaken worden behandeld op basis van No 
Cure, No Pay. Ook wij bieden u die mogelijkheid natuurlijk. 

We bespreken graag met u in een vrijblijvend gesprek of dit 

ook voor u aantrekkelijk is.

Juridische bijstand bij letselschade

Bij ernstige letsels als gevolg 
van een verkeersongeluk, 
een arbeidsongeval of een 

medische fout kan een 
substantiële schade-vergoeding 

u helpen uw leven op 
de rails te krijgen.

Maar bij blijvend letsel... voldoet alleen een schadevergoeding.

Een maximale vergoeding 
met Letselpro

Om een goede en vol waar-

dige letselschade vergoeding 

te realiseren, is een juridisch 

adviseur noodzakelijk. 

De verzekeringsmaatschap-

pijen die uw vergoeding 

moeten uitkeren, zullen 

zonder enige twijfel pro-

beren om de uitkering zo 

laag mogelijk te houden. 

De juridische medewerkers 

van Letselpro kunnen 

tegen wicht bieden en een 

maximaal resultaat voor u 

behalen. Een resul taat dat 

ook daad werkelijk voelt als 

een rechtvaardiging.

01539 LET 3-luik Flyer.indd   201539 LET 3-luik Flyer.indd   2 16-02-2007   12:09:3916-02-2007   12:09:39



Een kusje erop   
      doet soms   
 wonderen....

Neem contact met ons op om een afspraak te maken 
voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. 

Belt u 0413 - 22 50 60 (Uden) 
of 024 - 32 95 036 (Nijmegen). 

Of stuur een mail naar info@letselpro.nl.

1 Letselpro werkt exclusief voor u als slachto! er

2   Letselpro is een specialist

3  Letselpro lost meer dan 90% van de zaken op
 zonder tijdrovende procedures

4 Als Letselpro voor u gaat procederen, 
 is de kans op winst maximaal

5  Letselpro staat breed bekend als gedegen en 
 betrouwbare specialist

6 Bijstand op basis van No Cure, No Pay 
 is altijd mogelijk

 

Letselpro b.v.
Verlengde Velmolen 2A

Postbus 439,  5400 AK  Uden
T  (0413) 22 50 60
F  (0413) 22 50 70

Waalkade 72
6511 XR  Nijmegen
T  (024) 32 95 036
F  (024) 32 96 572

E  info@letselpro.nl
I  www.letselpro.nl

Wilt u direct meer weten over Letselpro? 
Kijkt u op www.letselpro.nl.

 6 doorslaggevende redenen 
waarom kiezen voor Letselpro 
een verstandige keuze is.

01539 LET 3-luik Flyer.indd   101539 LET 3-luik Flyer.indd   1 16-02-2007   12:09:3316-02-2007   12:09:33


