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In deze derde nieuwsbrief van 2013 is er aandacht voor de 
mogelijkheden om schade te verhalen die het gevolg is van letsel 
opgelopen tijdens vakantie. Voorts continueren we de rubriek “oud 
cliënten aan het woord”, waarin Beer advocaten aan voormalige 
cliënten een podium biedt om te vertellen wat ze na afsluiting 
van hun zaak op het hart ligt. Deze keer vertelt Iris haar verhaal. 
Iris brak haar rug in 2004 bij een verkeersongeval. Na een lange 
strijd van acht jaar heeft zij onlangs de letselschadezaak kunnen 
afronden. Ook is er aandacht voor de eerstvolgende kosteloze 
inloopspreekuren en de benoeming van John Beer en Bojan 
Dekker in (bestuurs)functies van de ‘American Association for 
Justice’ (AAJ).

U meldt zich af of aan voor deze nieuwsbrief via
nieuwsbrief@beeradvocaten.nl. 

Inhoud nieuwsbrief, 4 september 2013

  beeradvocaten
         nieuwsbrief #20 

www.beeradvocaten.nl | e-mail | twitter

mailto:nieuwsbrief@beeradvocaten.nl
http://www.beeradvocaten.nl
mailto:info%40beeradvocaten.nl?subject=
http://www.beeradvocaten.nl/#twitter


Jaarlijks gaan miljoenen Nederlanders op vakantie in binnen- en buitenland. 
Helaas gaat er wel eens iets mis tijdens de vakantie. Wat een leuke tijd had 
moeten worden, kan dan soms minder leuk zijn. Want wat als u een kan 
kokendhete koffie over u heen krijgt van een niet oplettende stewardess 
in het vliegtuig? Of wat als de bus die op weg is naar uw hotel betrokken 
raakt bij een ernstig verkeersongeval? In al deze - uit de praktijk gegrepen - 
voorbeelden kan letsel optreden met financiële gevolgen voor het slachtoffer. 
Wat bepaalt de wet wanneer u letsel oploopt tijdens vakantie? 

In Nederland bestaat de Wet op de Reisovereenkomst. In deze wet is 
– kort gezegd – bepaald dat indien de reis bij een reisorganisatie is geboekt, 
en de reis niet overeenkomstig de redelijke verwachtingen verloopt, de 
reisorganisator moet aantonen dat dit niet aan hem kan worden toegerekend. 
Kan deze dat niet, dan is de reisorganisator in beginsel verplicht de reiziger 
zijn (im-)materiële schade te vergoeden. Daarnaast dient de reisorganisator 
praktische hulp en bijstand te verlenen en de daaraan verbonden kosten 
te dragen. Het voorgaande betekent dat de Nederlandse reisorganisator 
in beginsel ook aansprakelijk kan worden geacht voor handelen of nalaten 
van andere betrokkenen bij het uitvoeren van de reis, zoals vervoerders, 
accomodatieverschaffers en lokale agenten. 

Slachtoffers die letsel oplopen tijdens vakantie hebben verschillende 
mogelijkheden om de schade eenvoudig in Nederland te verhalen op de 
(meestal in het buitenland gevestigde) aansprakelijke partij. Addertje 
onder het gras is wel dat de schade in beginsel binnen drie maanden na 
het overkomen ongeval moet worden gemeld bij de reisorganisator. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen via info@beeradvocaten.nl of 020-
6732199.

Letselschade opgelopen tijdens vakantie is 
meestal eenvoudig te verhalen
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Iris (nu 48) wachtte keurig tot het stoplicht groen was en stak bij 
de zebra over. Een scooter scheurde door rood, reed haar omver, 
ging er vol gas vandoor en liet haar gewond op straat achter. Zij 
kon niet meer overeind komen. Haar lendenwervel bleek bij de val 
op de tramrails te zijn gescheurd. 

Die scooterrijder gaf op 11 augustus 2004 het leven van Iris een 
dramatische wending. Van een actieve dertiger met een leuke 
baan, werd zij ineens een aan huis gebonden minder valide. 
Door het ongeval verloor zij haar baan, een groot deel van haar 
vriendenkring en moet zij nu rondkomen van een uitkering op 
bijstandsniveau. 
In eerste instantie heeft Iris geprobeerd zelf de schade te 
verhalen op het Waarborgfonds. Totdat zij, begin 2006, een 
kennismakingsgesprek had bij Beer Advocaten. Vanaf dat moment 
kreeg zij juridische ondersteuning van Veeru Mewa (foto) tot het 
letselschadeproces in juli 2012 was afgerond.

Lees hier het volledige interview met Iris.

‘Ik weet wel dat ik niet meer kan presteren wat 
ik vroeger kon’ 
Interview met oud-client
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Geen zin of tijd om de nieuwsbrieven van Beer advocaten af te 
wachten? Volg Beer advocaten via Twitter en blijf continu op de 
hoogte van relevant nieuws met betrekking tot personenschade. 
‘Follower’ worden kan via http://twitter.com/#!/Beer_advocaten. 
Volg ook de advocaten Bojan Dekker, Geertruid van Wassenaer, 
en Veeru Mewa van Beer advocaten voor meer tweets op het 
rechtsgebied personenschade.

Beer advocaten op Twitter

Tijdens het inloopspreekuur van Beer advocaten kunnen 
slachtoffers van personenschade vrijblijvend vragen voorleggen 
aan dienstdoende advocaten. Een afspraak maken is niet nodig. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op donderdag 5 september en 
donderdag 3 oktober 2013 van 17.00 uur tot 19.00 uur.
 

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur
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De American Association for Justice (AAJ, zie www.justice.org), tot 
2006 de Association of Trial Lawyers of America (ATLA) genaamd, is 
een vereniging van vooral letselschadeadvocaten die uitsluitend voor 
slachtoffers optreden. Het lidmaatschap van AAJ staat ook open voor 
slachtofferadvocaten die niet in Amerika gevestigd zijn. De Association 
werd in 1946 opgericht en is nu met ruim 30.000 leden de grootste 
vereniging van slachtofferadvocaten in de wereld. Ze wil bereiken dat 
iedereen ‘who is injured by the misconduct or negligence of others can 
obtain justice in America’s courtroom, even when taking on the most 
powerful interests’. AAJ vormt een belangrijk tegenwicht voor de lobby 
van big business en verzekeringsmaatschappijen. 

Jaarlijks houdt AAJ een zomerconventie waarbij uiteenlopende 
onderwerpen door de meest vooraanstaande deskundigen worden 
behandeld. Een aantal advocaten van Beer advocaten behoort tot de 
relatief kleine groep buitenlandse leden van AAJ. Ook dit jaar hebben 
vijf advocaten van ons kantoor deelgenomen aan deze conventie, die 
plaatsvond in San Francisco. 

AAJ wordt bestuurd door een zogenaamde ‘Board of Governors’. Dit 
jaar is John Beer tijdens de conventie gevraagd om een governor-
zetel te bekleden. Bojan Dekker (foto) is gekozen tot vice chair van de 
“International Practice Section (IPS)” van AAJ.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Beer 
advocaten via info@beeradvocaten of tel: 020-6732199.

Conventie American Association for Justice, San 
Francisco 2013 - John Beer en Bojan Dekker 
benoemd tot Governor AAJ en Vice Chair IPS  beeradvocaten
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Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen
met medewerking van

Iris (oud-cliënt)

Interview
Angela A.M. van Leeuwen

Vormgeving
Alban K. Bras

Redactie
Anouk Oude Hergelink

Marije Mouris

Eindredactie
Veeru Mewa

         Colofon
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