
Letselschade geeft al zorgen genoeg

Wie zijn wij?
Kaza Uzmanı (letselspecialist) is de verzamelnaam 
voor ELFI en Randstad Letselschade & Advies. Wij 
zijn een onafhankelijke organisatie die de belangen 
behartigt van mensen die slachtoffer zijn geworden 
van o.a. verkeers- en bedrijfsongevallen.

Wij sturen aan op een vlotte, volledige schadever- 
goeding en een goede begeleiding in uw eigen taal. 

Wat doet Kaza Uzmanı? 
In een persoonlijk gesprek bij u thuis of bij ons op 
kantoor bespreken wij onder meer het volgende: 
toedracht van het ongeval, opgelopen schade, 
arbeidssituatie en de schadeposten. U krijgt in een 
begrijpelijke taal uitleg over de schuldvraag en het 
verdere verloop van het proces. 

Wat kost het ? 
De kosten van juridische hulp bij letselschade 
kunnen als schade op de veroorzaker van het 
ongeval verhaald worden. U betaalt zelf geen 
juridische kosten. Dit is ook wettelijk op deze manier 
geregeld.

Trafik veya iş kazası sonucu mağdur mu oldunuz?  

Ana dilinizde bilgi veren ve kendi kültürünüzü 
tanıyan uzmanlar tarafından mı temsil edilmek 
istiyorsunuz? 

Kaza Uzmanı bunun için doğru adres!
Sizlerin güveniyle uzun yıllardır kaza davalarının 
başarılı takipçisiyiz.

KENDİ DİL VE KÜLTÜRÜNÜZDE HUKUK HİZMETLERİ
ROTTERDAM • AMSTERDAM • UTRECHT

DEN HAAG • EINDHOVEN • ROOSENDAAL

Voor meer informatie : 
 www.letseladvies.nl  •  www.elfi-letselschade.nl

www.kazauzmani.nl  • info@kazauzmani.nl

AV. ONUR EMRE
KAZA AVUKATI

İLETİŞİM

ŞUBELERİMİZ

AMSTERDAM (Osdorp)
Tussen Meer 1B, 1068 EX

DEN HAAG
Vaillantlaan 366 A, 2526 HV

EINDHOVEN
Paradijslaan 32 A, 5611 KN

ROOSENDAAL
Nieuwe Markt 65 A, 4701 AD

ROTTERDAM (Schiedam)
‘s-Gravelandseweg 258, 3125 BK

UTRECHT
Ondiep Zuidzijde 6, 3551 BW

POSTA ADRESİMİZ 
Postbus 150, 4700 AD ROOSENDAAL

KAZA GELİYORUM DEMEZ!
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KAZADAN DOLAYI MAĞDUR MU OLDUNUZ ?

info@kazauzmani.nl www.kazauzmani.nl
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTIMIZ

0800-0815

DENEYİMLİ EKİBİMİZİN UZMANLIK ALANLARI

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

KAZA GELİYORUM DEMEZ!

Trafik kazası, iş kazası ya da tıbbi hata mağduru 
olabilirsiniz.

Başkalarının bir kasıt olmaksızın sebep olacağı 
böyle bir kaza, sizin ya da bir yakınınızın başına 
gelebilir. Yaşamınız maddi, manevi, fiziksel ve 
mesleki olarak tamamen değişebilir. Bu durumda 
maddi ve manevi mağduriyetinize sebep olan 
taraftan tazminat talep edebilir ve geleceğinizi 
finansal güvence altına alabilirsiniz.

Böyle bir kazazede olmanız durumunda, gelir 
kaybı, çekilen acı, artan masraflar gibi daha bir 
çok sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. O zaman 
geleceğiniz ne olacak? İş hayatına geri 
dönebilecek misiniz? Belki de yeni bir meslek 
öğrenmeniz ya da meslek için eğitim görmeniz
gerekecektir.

Kazazedeler için de hayat devam ediyor.  Bu 
durumda uzayıp giden davalarda, haklarınızı 
güvenilir şekilde kim takip edecek?

Kaza Uzmanı kaza mağdurlarının maddi ve manevi 
hasarları konusunda, kendi ana dilinizde hizmet veren 
ilk uzman kuruluştur. Uzman hukukçularımız ve hasar 
tespit kadromuz ile zararınızı en hızlı, 
güvenilir ve eksiksiz bir şekilde sonuçlandırırız.

Kaza Uzmanı bağımsız çalışır ve sadece sizin 
tazminat taleplerinize bakar. Kaza Uzmanı sizin 
şahsi durumunuza uygun en etkin çözüm 
önerilerini sunar.

Hizmet aldığınız mevcut kurum ve avukatınızdan 
memnun değilseniz, bize vereceğiniz yetkiyle işlemi 
devam eden dosyanızı devralırız. 

Kaza sonrası durumunuzu uzman görüşü ile gözden 
geçirmek ve yeniden değerlendirmek isterseniz, 
bize e-mail ya da telefon ile ulaşabilirsiniz.

Kaza nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, Hollanda 
sigorta kanunları kapsamında, kazaya sebep olan 
şahsın sigorta şirketi tarafından ödenir.

İşlerinizin takibi ve alınacak her türlü tazminattan, hiç 
bir şekilde sizden ücret alınmayacaktır.

Bizden alacağınız hizmet masrafları da buna dahildir. 
Kısacası Kaza Uzmanı sizden herhangi bir masraf 
talep etmez. 

Alacağınız tazminat miktarı karşı sigorta tarafından 
herhangi bir kesinti yapılmadan direkt olarak sizin 
hesabınıza havale edilir.

MASRAFLAR

Neden! 

• Kaza davalarında zaman aşımı Hollanda hukukunda 
  duruma göre 3 ile 5 yıldır.
• Bedensel yaralanmalı trafik kazalarında muhakkak 
  polis çağırınız.
• İş kazalarında ‘Arbeidsinspectie’ raporunu isteyiniz.
• Görgü tanıklarının isim ve adreslerini temin ediniz.
• Kaza alanının fotoğraflarını çekiniz.
• Muhakkak 2 gün içinde ev doktorunuzu ziyaret   
  ederek şikayetlerinizi kayıt altına aldırınız.
• Dil sorununuz varsa ifade vermeyin ve kaza 
  formlarını imzalamayın; önce sigortanıza ya da 
  bize ulaşınız.
• Kaza Uzmanı’nın danışma hattını arayınız.

• Trafik, Motor, Bisiklet, Otobüs,
Uçak, Gemi, Tren, Tramvay kazaları

• İş ve işyeri kazaları
• Yanlış ameliyat (tedavi)

• Tatilde ve tatil yolundaki kazalar
• Türkiye’de yaşanan trafik 

ve işyeri kazaları
• Kazalara ilişkin tüm hukuki davalar
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