
Kosten letselschade

De kosten
Je wilt redelijke kosten voor rechtsbijstand?
Kool Advocaat is in het algemeen niet duurder dan een belangenbehartiger die geen advocaat is.  Veel mensen beseffen 
dat niet als zij in hun letselschadezaak een belangenbehartiger kiezen.

Eerste gesprek kostenloos
Kool Advocaat onderkent de noodzaak van een goede klik.  
Daarom is het eerste oriënterende gesprek altijd kostenloos en vrijblijvend. 

Een Letselschade Advocaat kost u in beginsel niets
Als er een aansprakelijke veroorzaker is, kost Kool Advocaat in beginsel niets: de kosten 
van Kool Advocaat worden  dan bijna steeds volledig vergoed door de aansprakelijke  partij. 

Subsidie
Als er geen aansprakelijke veroorzaker is, bij eigen schuld, of een procedure, ligt dat anders. Dan kijken we eerst of je  
voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging) in aanmerking komt, zie www.rvr.org. Is dat het 
geval, dan betaal je slechts eenmalig een eigen bijdrage voor het honorarium van de advocaat. 

Ben je slachtoffer van een zeden of geweldsmisdrijf dan hoef je zelfs geen eigen bijdrage te betalen. 
Dan kost Kool Advocaat je niks. 

Met een toevoeging heb je bovendien recht op subsidie voor een medisch haalbaarheidsonderzoek. Wijst dat  
onderzoek uit dat er een medische deskundige nodig is, dan heb je bovendien recht op een geldlening tegen  
zeer gunstige voorwaarden.

Door al deze regelingen -uitsluitend voor cliënten van advocaten-  ben je  in de meeste gevallen financieel beter  af met 
een advocaat dan met ‘no-cure-no-pay’. ‘No-cure-no- pay’, betekent bijna altijd dat je een flink deel van de schade- 
vergoeding moet afdragen. Ter bescherming van onder meer slachtoffers is het advocaten momenteel verboden op basis 
van ‘No-cure-no- pay’ te werken. 

Kom jij niet in aanmerking voor gratis of gesubsidieerde rechtsbijstand, dan krijg je vooraf duidelijkheid omtrent jouw 
bijdrage aan de kosten en kunnen we afspraken maken.

Zo weet je altijd waar je aan toe bent. Wel zo prettig!


