Van: [Familielid Consument]
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 22:00
Aan: ClaimConcept ; [Consument]
CC: Gedupeerden Aandelenlease GAL
Onderwerp: RE: Kifid dossier 18.03830, pleidooi hoorzitting 1 november 2019 14.00 uur
Beste [Gedupeerden Aandelenlease GAL],
Afgelopen dinsdag ben ik benaderd door Mario Kieft om hun schikkingsvoorstel te bespreken. Op
basis van de zitting heeft Aegon een schikkingsbedrag voorgesteld à €10.000,Dit bedrag is gebaseerd op basis van de inleg, verminderd met het uitgekeerde saldo en dividend. Dit
bedrag is vermeerderd met rente, gerekend vanaf september 2017. Zodoende kwam hun berekening
uit op ongeveer €9.911,- Aegon heeft dit vervolgens in ‘ons’ voordeel afgerond op €10.000,Ik heb dit voorstel uiteraard voorgelegd aan mijn schoonouders ter goedkeuring (of afkeuring). Ze
zijn akkoord gegaan met dit voorstel en zodoende hebben we de vaststellingsovereenkomst
ondertekend en retour gestuurd naar Mario.
Het bedrag wordt pas uitgekeerd nadat de vaststellingsbeschikking is ontvangen en nadat de klacht
bij het KIFID is ingetrokken.
Op dit moment wachten wij nog even op de bevestiging van Mario dat de documenten correct zijn
ontvangen. Op de zitting is afgesproken dat Mario namens Aegon het KIFID informeert over onze
schikking.
Wij hoeven op dit moment dus nog even geen verdere stappen te ondernemen.
Mijn schoonouders zijn tevreden met deze schikking; ik hoop dat jij hier ook met een positief gevoel
op terug kan kijken ondanks dat het schikkingsbedrag iets lager is uitgevallen dan jij had
voorgerekend.
Met vriendelijke groet,
[Familielid Consument]
Van: ClaimConcept
Verzonden: Thursday, October 31, 2019 2:17:01 PM
Aan: [Consument] ; Gedupeerden Aandelenlease GAL
Onderwerp: Kifid dossier 18.03830, pleidooi hoorzitting 1 november 2019 14.00 uur
Geachte fam. [Consument],
Bijgaand treft u ons pleidooi voor de zitting van vrijdag 1 november 2019. Het is de bedoeling om dit
op de zitting voor te lezen, waarna de Commissie met vragen zal komen. Op- en aanmerkingen zijn
welkom, het moet zoveel mogelijk in uw eigen woorden zijn!
Ik mag niet naar binnen, maar zit meestal bij de receptie aan de koffie. Overleg buiten de zaal is
tussendoor altijd mogelijk, we staan ijzersterk en gaan voor het maximale!
Met vriendelijke groet,

Van: ZittingGC <ZittingGC@kifid.nl>
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 09:21
Aan: Gedupeerden Aandelenlease GAL
Onderwerp: RE: Dossier 18.03830 (Gedupeerden Aandelenlease GAL) aanwezigheid 1 november

Geachte [Gedupeerden Aandelenlease GAL],
Hartelijk dank voor uw reactie. Wij hebben de drie personen in ons systeem genoteerd.
Met vriendelijke groet,
Mw. I. Muhović

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag
Postbus 93257, 2509 AG Den Haag
T 070 333 89 99 www.kifid.nl
T 070 333 89 99 www.kifid.nl
Van: Gedupeerden Aandelenlease GAL
Verzonden: woensdag 23 oktober 2019 07:59
Aan: ZittingGC <ZittingGC@kifid.nl>
CC: [Consument]; [Schoonzoon]
Onderwerp: RE: Dossier 18.03830 (Gedupeerden Aandelenlease GAL) aanwezigheid 1 november
Geachte mevrouw ,
De volgende mensen komen naar de zitting van 1 november:
Consument: [Consument]
Echtgenoot: [Echtgenoot]
Woordvoerder: [Familielid]
Met vriendelijke groet,
Gedupeerden Aandelenlease GAL

