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100% vergoeding voor aandelenleasegedupeerden

Deze maand hebben wij samen met ons zusterbedrijf Leaseproces een grote overwinning geboekt
bij de Hoge Raad in de aandelenlease-affaire. Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten
die het contract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. De Hoge Raad rekent
het de aanbieders zwaar aan dat zij samenwerkten met tussenpersonen die niet over de vereiste
vergunning beschikten. Deze uitspraak is goed nieuws voor bezitters van een Aegon Sprintplan
waarvoor wij vorige maand een nieuwe claim startten. Naar schatting zijn er nog circa 100.000
Sprintplangedupeerden. Degenen die hun Sprintplan hebben afgesloten via een tussenpersoon
kunnen direct van deze uitspraak profiteren. Lees meer >>

Start procedures T-Mobile en Vodafone
In augustus zijn wij procedures begonnen tegen T-Mobile en Vodafone. Deze
providers hielden zonder het te vertellen hoge kosten in op all-in-abonnementen
wat eigenlijk kredieten zijn. Bovendien lieten zij hun klanten doorbetalen als het
krediet al geheel was afgelost. Omdat op korte termijn geen schikking met deze
partijen mogelijk bleek, was er geen ander alternatief dan de rechter in te
schakelen. Met KPN zijn wij samen met de Consumentenbond nog wel in gesprek.
Wij hebben er vertrouwen in dat dit tot een oplossing gaat leiden. Ook meedoen?
Lees het onderste artikel uit deze nieuwsbrief. Lees meer >>

Compensatieregeling Fortis
Eerder dit jaar werd bekend dat er mogelijk een compensatieregeling komt voor
gedupeerde beleggers met aandelen Fortis. De aangekondigde regeling is echter
zeer onrechtvaardig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en niet-actieve
beleggers afhankelijk van de datum waarop de belegger zich bij een
claimorganisatie heeft aangesloten. Het is nog onduidelijk in hoeverre de regeling
in deze vorm door kan gaan. Wij verwachten dat daar de komende maanden meer
duidelijkheid over komt. Via onze website en nieuwsbrieven houden wij u op de
hoogte.

Voorbereiding procedure en actie NS
De problemen met de overvolle treinen zijn nog lang niet opgelost en wij
verwachten niet dat wij daar nog met NS via schikkingsonderhandelingen uit gaan
komen. Later dit jaar gaan wij daarom één of meer procedures voeren tegen NS.
Wij eisen financiële compensatie voor de reizigers die zich bij ons hebben
aangesloten. Verder willen wij samen met u opnieuw actie voeren tegen de
problemen op het spoor. Volgende maand laten wij weten hoe u daaraan mee kunt
doen.

Laat geen geld liggen
Weet u dat het heel eenvoudig is om ook met een andere claim mee te doen?
Voorbeeld: U bent bij ons aangemeld voor de NS-Claim, maar hebt ook een
telefoonabonnement inclusief toestel. Aanmelden voor de telefoonclaim is gratis en
u maakt, gelet op de uitspraken van de Hoge Raad, een hele grote kans dat u
honderden euro’s per abonnement terugkrijgt.
Hoe werkt het? Log in en zet een vinkje bij de claim waaraan u ook wilt meedoen.
Er verschijnt in uw digitale dossier dan een aantal extra pagina’s waar u de
informatie over uw claim kunt registreren. Pas als u bij de opdrachtbevestiging het
hokje onderaan de pagina aanzet en op verzenden klikt, is de opdracht definitief.
Uitsluitend bij succes betaalt u ons een percentage van het bedrag dat aan u wordt
uitgekeerd. U kunt altijd binnen 14 dagen kosteloos annuleren. Even bellen of een
e-mail sturen, is daarvoor voldoende.

Klantenpanel
Meedoen? Log in en meld u aan!
www.consumentenclaim.nl
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