Geachte mevrouw Ensing,
Wij houden u graag op de hoogte, daarom versturen wij maximaal 4 keer per jaar een algemene
nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over onze claims.

Afhandeling Fortisclaim
Wij zijn volop bezig met de afhandeling van de
Fortisclaim, waarvoor eerder dit jaar een schikking
van € 1,3 miljard werd bereikt. Alle aandeelhouders
die bij ons zijn aangesloten hebben een
instructiebrief van ons ontvangen waarin precies
staat aangegeven wat zij moeten doen om voor de
compensatieregeling in aanmerking te komen. Voor
nieuwe klanten hebben wij een hulplijn geopend.
Heeft u ook aandelen Fortis, maar doet u nog niet
mee met onze claim? Bel of mail ons dan.

Collectieve regeling voor
Natuurstroomklanten
Na een aantal juridische procedures hebben
ConsumentenClaim en Nuon hun geschil over het
product Natuurstroom bijgelegd. Alle bij ons
aangesloten Natuurstroomklanten hebben een
voucher aangeboden gekregen voor de aanschaf
van besparingsproducten en zijn uitgenodigd voor
een bezoek aan het Prinses Alexia Windpark in
Zeewolde. Dit bezoek aan het windmolenpark vond
plaats op zaterdag 22 september 2018 (zie foto).
Lees verder >>

Consumentenbond Claimservice
De Consumentenbond en ConsumentenClaim
hebben samen een nieuw bedrijf opgericht:
Consumentenbond Claimservice. Door onze
krachten te bundelen verwachten wij dat we beter
en effectiever kunnen opkomen voor de belangen
van de deelnemers van onze claims. De nieuwe
onderneming gaat de strijd aan met banken,
verzekeraars en multinationals die consumenten
duperen en compensatie onthouden. Lees verder
>>

Binnenkort uitspraak tegen ASR
In augustus vond de afsluitende zitting plaats bij de
rechtbank Utrecht in de collectieve woekerpolis
procedure tegen verzekeraar ASR. Bij de zitting,
waar de advocaten van beide partijen hun pleidooi
hielden, was ook een groep gedupeerde
woekerpolishouders aanwezig. Het is nu aan de
rechtbank om uitspraak te doen. Het vonnis wordt
nog voor het einde van het jaar verwacht.

Uitspraak rechtbank procedure NS
De rechtbank Midden-Nederland heeft helaas in
onze procedure tegen NS een negatieve uitspraak
gedaan waar geen hoger beroep tegen openstaat.
Dat is zuur voor de treinreizigers die al jarenlang de
dupe zijn van de overvolle treinen. Het positieve
van de zaak is dat NS onder druk van onze
procedure en alle media-aandacht veel
maatregelen heeft doorgevoerd die de situatie op
het spoor aanzienlijk hebben verbeterd. Lees
verder >>

Volkswagen voor de rechter
De regionale rechtbank in Braunschweig is op
maandag 10 september 2018 gestart met de
groepsprocedure tegen Volkswagen. In deze
procedure, waarin wij en onze cliënten ook
participeren, eisen duizenden beleggers miljarden
aan schadevergoeding. Dit is de eerste grote
procedure waar Volkswagen tegenover de rechter
verantwoording moet afleggen.

Check onze Facebookpagina
Op onze Facebookpagina vind je het laatste nieuws
over onze claims. Daar kun je ook je mening geven
of een vraag stellen. Of misschien heb je zelf wel
een idee voor een nieuwe claim die wij moeten
oppakken. Wij horen het graag van je! Voor vragen
kun je uiteraard ook terecht op onze website
(veelgestelde vragen) of een e-mail sturen naar
vragen@consumentenclaim.nl.
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