
 

 

 

TIPS EN INFO BIJ LICHAMELIJKE SCHADE 
 

Om een zo volledig mogelijke schade-eis te kunnen opmaken, hebben we volgende 

bewijsstukken van lichamelijke schade nodig 

 

Medisch attest 
Ook indien u (nog) niet werkt, is het noodzakelijk om de periodes en de percentages van de 

tijdelijke invaliditeit of ongeschiktheid te vermelden. Op basis hiervan wordt de morele en 

huishoudelijke schade gevorderd. 

 

Medische kosten (originele stukken) 

 facturen van het ziekenhuis 

 factuur van ziekenvervoer (eerst de tussenkomst van de ziekenkas vragen !) 

 verschilstaten van de mutualiteit, met vermelding van het remgeld 

 apotheekbriefjes 

 bewijzen van eventuele andere medische kosten (vb huur krukken,…) 

 

Als het ongeval gebeurde op weg van/naar het werk, moeten de medische kosten ingediend 

worden via de arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever. Wij vorderen dan enkel de 

morele en de materiële schade. 

 

Attest loonverlies 
 

Attest van genezing of verlenging 
Indien de voorziene periode, vermeld op het medisch attest voorbij is en u bent nog niet 

genezen, dan moet de arts een nieuw attest invullen met een voorziene genezingsdatum. Dit 

blijft zich herhalen tot u effectief genezen bent. (opgelet : periodes en percentages laten 

invullen !!!) 

Van zodra u genezen bent of dat er geen evolutie meer is in uw toestand (consolidatie), dient 

de arts dit attest in te vullen met de datum van genezing en vermelding of er restletsels zijn en 

zo ja, welk percentage blijvende ongeschiktheid of invaliditeit. 

 

Verplaatsingskosten en administratie 
U houdt best een lijstje bij de gemaakte verplaatsingen, met vermelding van datum, plaats van 

bestemming en aantal kilometers van de rit. Dit wordt dan vergoed op basis van de 

bewijsstukken of forfaitair. 

 

Materiële schade (kledij, horloge, gsm, helm,…) 

Als u de aankoopfacturen van de beschadigde goederen nog bezit kan u ons deze bezorgen. 

Indien niet, dan vragen wij u het merk, model, aankoopdatum en prijs door te geven. 

U dient de beschadigde stukken te bewaren, ingeval de tegenmaatschappij een expert wenst 

te sturen. 
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