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ASP-LETSELSCHADEADVOCATEN ZETTEN ZICH IN VOOR DE BELANGEN VAN

Zoek op deze website
Trefwoorden invoeren

ZOEKEN

Twitter
13-01 RT @ewbosch: "Mr. X mag cliënt en
wederpartij bedienen", via
@Advocatenblad: t.co/T6OBcxVdEa.
#daarvindikietsvan Kies daarom voor e…
alle berichten >>

SLACHTOFFERS
ASP in de media >>
Wanneer u letselschade heeft opgelopen door iets
of iemand, is het vaak lastig om precies te weten
waar u naartoe moet en wie u kan helpen. Want
waar heeft u recht op? Wanneer kunt u een claim
indienen? Hoe verhaalt u materiële of immateriële
schade? En hoe zit het met eventuele
verzekeringen? De advocaten van de ASP zorgen
voor de juiste begeleiding van
letselschadeslachtoffers. Ze maken zich sterk voor

Uw leven weer op de rit
De ASP begrijpt dat slachtoffers van letselschade
vaak kwetsbaar zijn. Een schaderegelingstraject
duurt bovendien meestal lang en kan complex zijn.
Er zijn tal van juridische, praktische en financiële
kwesties die om specialistische kennis en ervaring
vragen. De bij de ASP aangesloten
letselschadeadvocaten beschikken over deze kennis
en ervaring. Hierdoor kunt u uw leven zo snel
mogelijk weer op de rit krijgen.
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Maak kennis met een ASP-advocaat
De ASP staat voor 'advocaten voor slachtoffers van
personenschade'. ASP-...

de compensatie waarop slachtoffers recht hebben.
lees meer >>

ASP OPENT MELDPUNT
SCHILDKLIERMEDICIJN THYRAX
PERSBERICHT: Amsterdam, 19 januari 2016 – Eind
vorige week heeft medicijnfabrikant Aspen Pharma
Trading bekend gemaakt dat het schildkliermedicijn
Thyrax Duotab (levothyroxine) per 1 februari 2016
niet meer leverbaar is op de Nederlandse markt. De
fabrikant wijt dit aan technische problemen bij de
verhuizing van de productielijn van Nederland naar
Duitsland. Het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen (CBG) heeft aangegeven dit een
zeer zorgelijke situatie te vinden.
Het nieuws heeft dan ook voor grote onrust bij
patiënten gezorgd. De Vereniging van Advocaten
voor Slachtoffers van Personenschade, kortweg ASP
genoemd, is benaderd door een aantal van hen, dat
het voormelde probleem bij de
specialistenvereniging onder de aandacht bracht.
Het gaat om de tabletten van 0,025 mg. Deze zullen
volgens de fabrikant zelf zo’n 6 tot 9 maanden niet
leverbaar zijn. Volgens de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(KNMP) gebruikt de helft...
lees meer >>

PERSOONLIJKE GEGEVENS
SLACHTOFFERS IN TOEKOMST BETER
BESCHERMD
In de toekomst krijgt een verdachte niet meer
zomaar persoonlijke gegevens van een slachtoffer.
Zo blijkt uit een brief van minister Ard van der Steur
(Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.

BASIS Advocaten (Bijstand Aan
Slachtoffers In het Strafproces)
Bekijk hier de lijst met ASP BASIS Advocaten

Laatste nieuws
HOGE RAAD HOUDT KERK AANSPRAKELIJK
NA VAL KERKTOREN
Bericht 11 januari 2018

Nu worden persoonlijke gegevens van slachtoffers
nog standaard in het strafdossier gevoegd. Denk
hierbij aan de naam van het slachtoffer, zijn of haar
telefoonnummer, een rekeningnummer en meer.
Hierdoor zien sommige slachtoffers van een
vordering af.
Volgens de ASP komt het nog te vaak voor dat een
dader van een strafbaar feit persoonlijke gegevens
van een slachtoffer misbruikt. ‘Slachtoffers zijn op
dit moment minder snel bereid om een vordering
voor de door hen geleden schade in te...
lees meer >>

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat kerken op
het vlak van aansprakelijkheid “de volle
verantwoordelijkheid dragen voor als er iets
misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de
kerk.”

Letselschade na val
kerktoren
Tijdens werkzaamheden aan de verlichting van de
kerktoren van de Werenfriedkerk in Westervoort
in 2012, viel een vrijwilliger van de betreffende
parochie van
lees verder >>

