
 

                               
    OVEREENKOMST VAN LASTGEVING   

 
De ondergetekenden: 
 

                                                            , wonende te                                                     ,hierna  
 

te noemen: “lastgever” 
 

en 
 

TMH Letselschade, kantoorhoudende te Schiedam,  in deze vertegenwoordigd door 
de heer M. van Gurp, hierna te noemen: “lasthebber”, 
 

 

 

In aanmerking nemende dat: 
 

a. Lastgever op                                 schade heeft geleden en hulp zoekt bij het verhaal  
 

van de geleden schade  
b. Lasthebber bereid is om de schade voor lastgever te verhalen 

 
 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 

Artikel 1. Lastgever stelt lasthebber aan om zijn belangen te behartigen en zijn geleden 
(letsel)schade te verhalen. Voor zover onderhavig dossier elders in behandeling is, wordt 
de eerdere opdrachtsbevestiging ingetrokken. 
 

Artikel 2. Lasthebber heeft de bevoegdheid om van en in naam van lastgever met de 
tegenpartij en/of diens verzekeraar omtrent de in artikel 1 genoemde schade in contact te 
treden en te bemiddelen omtrent (de hoogte van) de schadevergoeding.  

 

 Artikel 3. Lastgever geeft lasthebber toestemming tot volledige inzage in het dossier bij de 
verzekeraar van lastgever en/of de verzekeraar van de tegenpartij van lastgever.   

 

Artikel 4. In geval van aansprakelijkheid van lasthebber jegens lastgever is de 
aansprakelijkheid van lasthebber, behoudens in het geval van materiële schade, 
letselschade of schade door opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot een bedrag van 
EUR 2.500,00. Lastgever is hiermee uitdrukkelijk akkoord.  
 

 Artikel 5. Lastgever is aan lasthebber een vergoeding verschuldigd voor de gemaakte 
(buiten)gerechtelijke kosten. Lasthebber zal deze kosten verhalen op de tegenpartij en/of 
diens verzekeraar. Hiertoe zal lasthebber haar factuur rechtstreeks indienen bij de 
tegenpartij of diens verzekeraar. Lastgever is hiermee uitdrukkelijk akkoord. 
 

 Artikel 6. Deze overeenkomst geldt tot het moment dat de in artikel 1 genoemde schade  
(volledig) is verhaald, dan wel tot het moment de schade of een deel van de schade naar 
redelijkheid niet meer verder op de tegenpartij te verhalen is. Beide partijen kunnen deze 
overeenkomst van lastgeving op elk ogenblik herroepen door eenvoudige kennisgeving aan 
de andere partij. In het geval lastgever opzegt, staat lastgever garant voor de tot op dat 
moment door lasthebber gemaakte kosten. Lastgever is hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

  
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Schiedam op  
 

Handtekening lastgever Handtekening lasthebber 
 

 

 
                                                                               TMH Letselschade 
                              voor deze dhr. M. van Gurp 
 

  

 

 

 


