Geachte cliënt(e), slachtoffer, gedupeerde, nabestaande,
In samenwerking met het bestuur van de Stichting “Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL
POMS Zuid Nederland”, nodigen wij u uit voor een vrijblijvende bijeenkomst (zonder kosten),
die speciaal voor u wordt georganiseerd.
De bedoeling is dat u binnen twee uur:
[a] de stand van zaken en uw mogelijkheden kent;
[b] u daarna zelf kunt beslissen of en hoe u verder wilt;
[c] met welke advocaat u dat dan wilt doen;
[d] wie de kosten daarvan moet betalen.
Er is de voorbije maanden namelijk weer veel gebeurd in uw dossiers. Ook spelen er voor u
financiële belangen.
Door de Corona-Pandemie was het tot nu toe moeilijk om u daarover te informeren.
Toch is het ons gelukt om binnen de Corona-Regels voor u voorlichtingsbijeenkomsten te
organiseren.
Wat staat er op de agenda? U krijgt informatie over:
1. De samenwerking van Bedaux Letselschade met Cogens Advocaten;
2. De uitspraak van het Hof in Den Bosch op 10 maart 2020;
3. De cassatieprocedure bij de Hoge Raad in Den Haag;
4. De nieuwe procedures bij de verschillende Rechtbanken die voor u moeten worden
opgestart;
5. De positie van de Rechtsbijstandsverzekeraars (Achmea/ARAG/Centraal
Beheer/DAS/Interpolis/SRK/Univé, et cetera).
Na afloop van de gezamenlijke presentatie, kunt u het nieuwe Team Bedaux Letselschade
ontmoeten, dat voltallig aanwezig is.
Wij geven u daarbij de mogelijkheid om per persoon vragen te stellen over uw eigen
zaak/dossier aan uw contactpersoon van ons team.

Na deze avond kent u in vogelvlucht weer al uw rechten en weet u wat wij als team voor u
kunnen betekenen.
Vanwege de Corona-Maatregelen kunnen wij per avond maar een beperkt aantal personen
ontvangen. Daarom organiseren wij een paar bijeenkomsten. De eerste informatieavonden
vinden plaats in Glaspaleis “Schunck” te Heerlen-Centrum op:
* aanstaande vrijdag 28 augustus 2020 om 18.45 uur of om 20.30 uur;
* aanstaande zaterdag 29 augustus 2020 om 18.45 uur of om 20.30 uur;
* donderdag 03 september 2020 18.45 uur of om 20.30 uur.
Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden en uw keuze voor een avond en tijdstip
doorgeven via: letsel@cogens.nl.
Wij hanteren zoveel mogelijk de volgorde van de aanmeldingen. Als een avonddeel vol is
geboekt, bellen wij u voor een alternatief.
Kunt u daarom ook uw (huidige) telefoonnummer vermelden, zodat wij u goed kunnen
bereiken?
Als u vragen heeft, kunt u ons altijd bellen via 045 – 208 09 09 of e-mailen via
letsel@cogens.nl.
Wij zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
namens het Team Letselschade,

Rob Bedaux

Jay Mookhram

advocaat
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