
Van: Stichting Spirit [mailto:info@stichting-spirit.nl]  

Verzonden: woensdag 8 oktober 2008 20:33 

Aan:   
Onderwerp: Informatie gedupeerden Sprintplan 
  

8 oktober 2008 
  
Betreft: SprintPlan - Individuele procedure 
  
Geachte SprintPlan bezitter/bezitster, 
  
In ons bericht van 2 oktober jl. deelden wij u mede dat er door ons druk onderhandeld werd 
met een aantal juridische dienstverleners over de kosten voor het voeren van een individuele 
procedure. Daar is inmiddels duidelijkheid over verkregen. Tegen een zeer scherpe prijs en 
volgens ons ook een zeer acceptabel bedrag kan het bestuur van SPiRiT u een mogelijkheid 
bieden een individuele juridische procedure te voeren tegen de aanbieder van het 
SprintPlan-product. 
  
Voor onze SprintPlanners hebben wij niet alleen onderhandeld over een all-in prijs voor het 
voeren van de individuele juridische procedure, maar ook is er onderhandeld over de wijze 
van betalen. 
Omdat veel aangesloten SPiRiT gedupeerden tevens lid van de vereniging Payback zijn 
hebben wij ook met het bestuur van Payback contact opgenomen met het verzoek de 
mogelijkheid te onderzoeken een extra korting te geven op de juridische kosten. Afgelopen 
maandag hebben wij ook daar een positief bericht op gekregen. 
Het volgende hebben wij van SPiRiT nu voor u bereikt: 
  
Bij Beursklacht kunt u zich aanmelden voor uw juridische SprintPlan procedure tegen een 
totaalbedrag van € 440,- 
Hiervoor wordt uw hele procedure in eerste aanleg gevoerd zonder extra bijkomende kosten. 
  
Het bedrag van € 440,- wordt gespreid over 10 maandelijkse termijnen. 
Voor leden die aangesloten zijn bij de vereniging Payback geldt naast een ledenkorting van 
€ 20,- een extra korting van nog eens € 20,- en waarmee het bedrag voor een individuele 
procedure op € 400,- komt. Ook dit bedrag wordt gespreid over 10 maandelijkse 
termijnbetalingen. 
  
Met het uitspreken van een vonnis is er ook een veroordeling in de proceskosten. Is het een 
positief vonnis dan zal deze vergoeding door Beursklacht als prestatieloon worden 
behouden. Valt er een negatief vonnis dan blijft dat risico voor Beursklacht en worden die 
kosten u niet in rekening gebracht. Ook als er sprake is van een schikking dan zullen de in 
het schikkingsbedrag meegenomen en overeengekomen kosten van salaris gemachtigde 
enz. als prestatieloon door Beursklacht worden behouden. 
  
Met het hierbij gevoegde formulier kunt u zich als bezitter van een SprintPlan opgeven voor 
een bij Beursklacht te voeren individuele procedure. 
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Tot slot nog dit: 
Het bestuur van SPiRiT is zeer verheugd met het bereikte resultaat van lage kosten voor een 
individueel te voeren juridische procedure die in10 maandelijkse termijnen na uw aanmelding 
in rekening wordt gebracht. 
  
Wij hebben nog steeds het volste vertrouwen in een positieve uitspraak bij de te voeren 
procedure tegen de SprintPlan contracten en hopen dat u allen het besluit neemt tot het 
nemen van deze juridische vervolgstap. 
  
Juist de hoeveelheid van deelnemende SprintPlan gedupeerden kan een 
doorslaggevend effect hebben in de onderhandelingsfase voor een 
schikkingsvoorstel. 
Een dan met de aanbieder getroffen schikkingakkoord  zal een snelle afwikkeling 
zeker tot gevolg kunnen hebben! Meld u dus nu aan! 
  
  
In de tabel hieronder geven wij het kostenplaatje nogmaals weer. 
  

Bij Beursklacht te voeren juridisch individuele procedure met een SprintPlan 
overeenkomst 

Geen lid van Payback   Lid van Payback 
    Tarief       Tarief 
Procedure € 440,--   Procedure € 440,-- 
        Korting lidmaatschap € 20,-- 
        subtotaal € 420,-- 
        Extra ledenkorting SprintPlan procedure € 20,-- 

Totaalbedrag € 440,--   Totaalbedrag € 400,-- 

  

In 10 termijnen van € 44,--   In 10 termijnen van € 40,-- 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Het bestuur van de stichting SPiRiT. 
  
 


