Collectieve procedures Dexia zonder Dexia Aanbod
Doel
Beursklacht wil door middel van een collectieve actie inzake de diverse Effectenlease producten tegen Dexia
procederen. Daarbij wordt beoogd de kosten voor gedupeerden laag te houden.
Werking collectieve actie tegen Dexia zonder Dexia Aanbod
Vanuit het collectief zullen verscheidene procedures worden gevoerd. In beginsel zal een aantal
hoofdgroepen binnen het collectief worden gevormd, dit ter voorbereiding op zogenaamde collectieve
subprocedures.
De hoofdgroepen
De hoofdgroepen zijn te onderscheiden op persoonlijke situatie zoals Juniorlease, Eegalease en vervolgens
de redelijk vergelijkbare situaties van regulier afgesloten contracten, hetgeen te lezen valt als iedereen die
niet binnen de twee voornoemde categorieën vallen..
Vervolgens zullen deze groepen onderverdeeld worden in subgroepen waarbinnen het soort effectenleaseovereenkomst gelijk van inhoud en strekking zijn.
De kosten per fase voor de collectieve procedure
De kosten komen overeen met onze visie: vast bedrag bij aanmelden en een performance fee bij succes. Het
vaste bedrag dient om proceskosten en overhead te dekken.
Per fase rekenen wij een vast bedrag en performance fee:
Eerste aanleg
•
•

Vaste kosten 200 euro
Bij succes een maximale performance fee van 150 euro (vanaf 5000 deelnemers zal de performance fee
per duizend extra deelnemers met 10% verminderen. De performance fee zal minimaal 50 euro en
maximaal 150 euro bedragen)

Beroepsprocedure
•
•

Vaste kosten 200 euro
Bij succes een maximale performance fee van 150 euro (vanaf 5000 deelnemers zal de performance fee
per duizend extra deelnemers met 10% verminderen. De performance fee zal minimaal 50 euro en
maximaal 150 euro bedragen)

Voor alle eventueel benodigde vervolgprocedures zullen dezelfde kosten per proces als de
beroepsprocedure berekend worden.
Pay-Back leden krijgen bij aanmelding voor de collectieve procedure een korting van 10% op de vaste
kosten.
Tenslotte
•
•

U krijgt toegang tot uw persoonlijk dossier middels "Mijn Beursklacht".
Persoonlijke reactie op uw vragen, zowel telefonisch als per email door onze Servicedesk.

•

Direct na aanmelding ontvangt u een te tekenen machtiging die Beursklacht machtigt om uw belangen te
behartigen en de mogelijkheid biedt om externe advocaten voor u in te huren.

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vertrouwen op een voor u bevredigende
uitkomst,

Beursklacht.nl
(dit bericht werd automatisch vervaardigd)

