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Wanneer een toerfietser of wielrenner tijdens een rit of training en in specifieke gevallen tijdens wedstrijden
een ongeval krijgt door bijvoorbeeld een aanrijding met een motorvoertuig, een andere fietser dan wel een
eenzijdige val maakt door een gebrek aan het wegdek dan lijdt deze vaak aanzienlijke schade.
Het is niet alleen de tegenwoordig zeer kostbare fiets en kleding die beschadigd raakt maar is er veelal ook
sprake van letselschade.
In Nederland geniet de fietser als zwakke verkeersdeelnemer bescherming door de wetgever ex artikel 185 Wegenverkeerswet waardoor in veel gevallen verhaalsmogelijkheden van de schade op de gemotoriseerde tegenpartij bestaan. Ook bij eenzijdige ongevallen wanneer er sprake is van een gebrek aan de weg en dat de oorzaak
is van de val is verhaal vaak mogelijk op de wegbeheerder.
www.BikeInjuryClaim.nl is een initiatief van de Vereniging Van Beroepswielrenners VVBW en is de belangenbehartiger voor de grote groep race- en toerfietsers die het slachtoffer zijn geworden van een fietsongeval. In het
verleden konden alleen de leden van de VVBW een beroep doen op de juridische bijstand die de vereniging hen
op het gebied van de letselschadeproblematiek bood. Vanwege de grote vraag naar deze specifieke kennis en
knowhow heeft het bestuur van de VVBW recent besloten verhaalsbijstand bij letselschade ook voor niet leden
open te stellen.
Wat is het onderscheid tussen het gebruik maken van de letselschadespecialist van BikeInjuryClaims en de vele
andere letselschadebureaus en/of letselschade advocaten die in Nederland actief zijn?
Waarom juist gebruik maken van de diensten van www.BikeInjuryClaim.nl?
•

Onze letselschadespecialist (zelf een oud wielrenner en jurist) heeft meer dan 25 jaar ervaring in
het vakgebied en beschikt over de benodigde specifieke juridische kennis (o.m. WAM en wegbeheer)

•

Eventueel kan worden geprocedeerd middels gebruikmaking van de VVBW huisadvocaat

•

Kennis van (race en ATB)fietsen, materiaal en de fietsbranche

•

Kennis en knowhow van de KNWU reglementen en de evenementen (toer en wedstrijd) die in KNWU en
NFTU verband worden verreden.
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Kosten dienstverlening?
De juridische bijstand en adviezen van www.BikeInjuryClaim.nl is kosteloos. In het geval er sprake is van een
aansprakelijke partij zal diens verzekeraar de zgn. buitengerechtelijke kosten als onderdeel van de schade aan
de belangenbehartiger dienen te vergoeden.
In voorkomende gevallen wanneer slechts een deel van de schade verhaalbaar zal blijken te zijn en/of in het
geval er onverhoopt geprocedeerd moet worden zullen er altijd vooraf met het slachtoffer over de kosten nadere afspraken worden gemaakt.
Bel voor vrijblijvend advies.
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