
Bedrijfsnaam of naam werkgever

Naam contactpersoon bij werkgever

Voornaam Achternaam

Adres werkgever:

Adres (primair)

Vestigingsplaats Provincie

Postcode Land

E-mail werkgever:

Een kopie van de ingevulde gegevens wordt naar dit adres
gemaild.

Telefoonnummer werkgever:

Netnum
mer

Telefoonnumm
er

Naam werknemer:

Voornaam Achternaam

Adres werknemer:

Adres (primair)

Plaats Provincie

Postcode Land

Geboortedatum werknemer:

Maand Dag Jaar

Telefoonnummer werknemer:

Netnum
mer

Telefoonnumm
er



E-mail werknemer:

Ten gevolge waarvan is uw werknemer arbeidsongeschikt geraakt?

Ongeval, schuld bij derden

Medische fout

Bedrijfsongeval, niet op eigen werkplek

Hondenbeet

Waar en wanneer gebeurde het ongeval? Vermelding van datum, straat, plaats en een korte toelichting:

Wat voor letsel heeft uw werknemer?

Wie is aansprakelijk? Vermelding van naam, adres, woonplaats en indien nodig kenteken van motorvoertuig:

Is de wederpartij een collega van werknemer?

Ja

Nee

Is het ongeval bij de poltie gemeld?

Ja

Nee

Is bekend bij welke verzekeringsmaatschappij de tegenpartij is verzekerd? Indien mogelijk voorzien van naam, adres, woonplaats en polisnummer/schadenummer



Is er een ziekengeldverzekering afgesloten?

Ja

Nee

Indien voorzien van een ziekengeldverzekering, dekkingspercentage van het bruto/netto salaris en wat is de eigen risico per weken

Hoeveel uur per week werkt uw werknemer?

In welke periode is uw werknemer arbeidsongeschikt geweest? Per periode aangeven voor hoeveel procent

Re-integratiekosten (meerdere opties mogelijk)

Externe kosten in verband met de re-integratie van uw werknemer

Extra kosten om de werkplek aan te passen

Extra kosten voor het vervoer van uw zieke werknemer

Extra kosten arbodienst

Interne kosten in verband met de ziekte van uw werknemer

Administratiekosten in verband met de ziekte van uw werknemer

Begeleidingskosten van uw werknemer

Geeft u Berntsen Mulder Advocaten toestemming om contact met uw werknemer op te nemen?

Ja

Nee

Akkoordverklaring: Ik verklaar de algemene voorwaarden van de loonschade afdeling van het kantoor Berntsen Mulder Advocaten te hebben gelezen en ga hiermee
akkoord. Voorwaarden zijn te raadplegen via de link onder deze vraag.

Ja

Nee
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