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Regres

MEER INFORMATIE
Is één van uw werknemers betrokken bij een ongeval en
bent u benieuwd wat TK voor uw onderneming kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend telefonisch of per e-mail contact op:
T +31 71 - 535 80 00
E info@mediregres.nl

www.mediregres.nl

MediRegres
LOONSCHADE
Is uw werknemer betrokken bij een ongeval? Als werkgever kunt u hier
onverwachts mee te maken krijgen. Buiten het feit dat dit vervelend is
voor uw werknemer, levert het u als werkgever schade op. Denkt u aan
loonschade en re-integratiekosten. Deze kosten kunnen afhankelijk van
de duur van de arbeidsongeschiktheid en de door u getroffen regelingen behoorlijk oplopen.
WAT KUNT U ALS WERKGEVER HIERAAN DOEN?
De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om een groot deel van deze
zogenoemde loonschade en re-integratiekosten te verhalen, wanneer
een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer. De aansprakelijke partij wordt vaak vertegenwoordigd door een
professional, zoals een verzekeraar. Het is daarom veelal niet eenvoudig
om de geleden schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Voor u
reden te meer om u te laten bijstaan door een organisatie met kennis
van zaken.
TeekensKarstens advocaten notarissen neemt werkgevers deze zorg
graag uit handen en biedt onder de naam MediRegres werkgevers de
mogelijkheid de schade deskundig te laten verhalen. MediRegres heeft
hierin jarenlange ervaring. Het honorarium voor MediRegres bedraagt in
de regel slechts 11% van het voor u verhaalde bedrag. Indien wij geen
mogelijkheden zien uw schade te verhalen, dan bent u ons geen honorarium verschuldigd. Uiteraard worden de met u gemaakte afspraken
schriftelijk bevestigd, zodat misverstanden worden voorkomen.

LOONSCHADE

KANTOOR LEIDEN
Vondellaan 51
P.O. Box 201
2300 AE Leiden
T +31 71 - 535 80 00
F +31 71 - 535 80 01
E info@tk.nl
KANTOOR ALPHEN AAN DEN RIJN
Prins Bernhardlaan 4
P.O. Box 402
2400 AK Alphen aan den Rijn
T +31 172 - 41 98 44
F +31 172 - 43 42 51
E info@mediregres.nl

