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Overeenkomst van Opdracht en Volmacht
a.

De stichting Stichting FortisEffect, gevestigd te Utrecht (Nederland), aan de Maliebaan 70 (3581 CV), (KvK nr.
30249138), vertegenwoordigd door de heer J.T. Krijgsman, verder te noemen ‘FortisEffect’, en,

b.

Deelnemer,
Company
Naam
Adres

Postcode Woonplaats
Land
Email
FortisEffect ID
Datum Initiële Registratie
Medegerechtigde(n)/
(mede)vertegenwoordigde(n)

zijn overeengekomen als volgt:
1.

Deelnemer handelt voor zichzelf en, in voorkomende gevallen, voor één of meer medegerechtigden en/of
(mede)vertegenwoordigden, verder gezamenlijk te noemen ‘Deelnemer’ of ‘Schuldeiser’.

2.

Deelnemer heeft als belegger inzake het Fortisconcern schade geleden in de periode 28 februari 2007 t/m
14 oktober 2008. Uit dien hoofde heeft Deelnemer (waarschijnlijk) een vordering tot schadevergoeding
jegens (onder meer) Ageas SA/NV en de Staat der Nederlanden (verder respectievelijk ‘Ageas’ en ‘de Staat’),
verder aan te duiden als ‘de Vordering op Ageas c.s.’ respectievelijk ‘de Vordering op de Staat’, samen ‘de
Vorderingen’.

3.

FortisEffect is actief in het innen van die Vorderingen voor haar Deelnemers. Inzake de Vordering op Ageas
heeft FortisEffect een schikkingsovereenkomst gesloten met Ageas, zoals op 14 maart 2016 is bekend
gemaakt. Sindsdien volgt FortisEffect twee sporen: 1) het verder procederen tegen de Staat voor (extra)
schadevergoeding en 2) het voor Deelnemers controleren of en hoeveel rechten ze hebben op een
vergoeding op grond van de met Ageas getroffen schikking, het voor Deelnemers claimen van die
vergoedingen bij de door het te benoemen Claims Administrator en het voor Deelnemers incasseren en
innen van die vergoedingen, ter doorbetaling aan Deelnemers/Schuldeisers.

4.

Deelnemer heeft zich eerder bij FortisEffect aangemeld (‘Initiële Registratie’) voor participatie in de acties van
FortisEffect, om zo zijn belangen, met inbegrip van die van de medegerechtigden /
(mede)vertegenwoordigden voor wie hij optreedt in de juridische acties te laten behartigen. Gezien de
ontwikkelingen (waaronder de schikking met Ageas) wordt voor het vervolgtraject deze (aangepaste)
Overeenkomst gesloten. Deelnemer verstrekt FortisEffect een Opdracht en Volmacht (Boek 7 Afdeling 1
resp. Boek 3 Titel 3 BW) om de sub 3 genoemde werkzaamheden voor hem te (blijven) verrichten. Dit is ook
een volmacht aan de advocaten van FortisEffect (De Gier Business Finance Law Advocatuur B.V. of hun
vervangers), inhoudende dat zij ook rechtstreeks op basis van volmacht de werkzaamheden mogen
uitvoeren en/of rechtshandelingen mogen verrichten zoals die nodig zijn voor de inning van de Vorderingen.
Deelnemer handelt mogelijk (ook) namens medegerechtigde(n) of (mede)vertegenwoordigden, zoals
rechtspersonen, erfgenamen in een nalatenschap, leden en/of klanten. Indien dat van toepassing is, dan is
dit ook een Opdracht en Volmacht namens die (rechts)personen.
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5.

FortisEffect mag zelf bepalen wie ze de werkzaamheden laat uitvoeren (artikel 7:404 BW). Ter voorkoming
van verwarring en mogelijke vertraging in de uitbetaling van de schadevergoeding e.d. zal Deelnemer zelf
geen maatregelen nemen om de Vorderingen te innen of ook nog anderen daarmee belasten.

6.

De inning van de schadevergoeding inzake de schikking met Ageas vindt plaats op basis van individuele
afhandeling van alle dossiers van de Deelnemers. De voortzetting van de procedure tegen de Staat is een
collectieve actie: er wordt geprocedeerd op basis van de vorderingen van Voorbeelddeelnemers (dat zijn
andere deelnemers dan Deelnemer). Als daarin succes wordt behaald, wordt dat toegepast op de
individuele posities van de Deelnemers van FortisEffect.

7.

FortisEffect mag zelf bepalen hoe zij de inning van de Vorderingen aanpakt, welke kosten zij maakt, wanneer
en in welke volgorde ze de Vorderingen van de verschillende deelnemers (inzake de Vordering op de Staat)
aan de rechter voorlegt en wie zij in welke procedure betrekt: zij is niet verplicht om bepaalde maatregelen
te treffen en is niet gehouden om hoger beroep en/of cassatie of willekeurig welke procedure dan ook in te
stellen.

8.

De vergoeding die Deelnemer voor de door FortisEffect te verrichten werkzaamheden verschuldigd is, is
uitsluitend tot de volgende:
a.

Per kalenderjaar een administratieve bijdrage van EUR 24,99, voor het eerst bij ondertekening
overeenkomst en vervolgens iedere 1 januari daarna. Deelnemer verstrekt hierbij bevoegdheid aan
FortisEffect om de bijdrage af te (doen) schrijven van zijn IBAN/bankrekeningnummer.

b. Een variabele vergoeding van tien procent (all in) van de opbrengst van de Vorderingen. Is er geen
succes, dan is er niets verschuldigd. Op deze wijze heeft FortisEffect zelf ook belang bij een goed
resultaat.
9.

Deelnemer heeft het recht om binnen een termijn van 20 dagen zonder opgave van redenen de
Overeenkomst te herroepen, door FortisEffect ondubbelzinnig van dat besluit op de hoogte te stellen. De
herroepingstermijn van 20 dagen begint op het moment dat de Overeenkomst door zowel Deelnemer als
FortisEffect is ondertekend en Deelnemer een kopie daarvan heeft ontvangen. Voor de vraag of de
herroeping tijdig is gedaan, is bepalend het moment waarop Deelnemer de mededeling heeft verzonden.
Herroeping kan uitsluitend plaatsvinden door het zenden van de betreffende mededeling aan het adres van
FortisEffect op een andere wijze, bijvoorbeeld per post, fax of email. Na ontvangst van het bericht van
herroeping zal FortisEffect de herroeping onverwijld per brief of per email bevestigen. Mocht de herroeping
niet correct of te laat zijn gedaan, dan zal FortisEffect dat ook onverwijld per brief of per email meedelen.

10.

Het kan zijn dat voor Deelnemer geldt dat er nog andere dan de door FortisEffect ten behoeve van de groep
aangesproken partijen (bijvoorbeeld een tussenpersoon of adviseur) jegens hem/haar aansprakelijk zijn (of
dezelfde partijen wegens andere, specifiek voor Deelnemer geldende verwijten). Die aspecten vormen geen
onderdeel van deze Opdracht. Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of daarvan sprake
is en het eventueel vervolgen daarvan, met inbegrip van het stuiten van verjaring en dergelijke.

11.

FortisEffect is niet aansprakelijk indien de maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden of indien
daarbij fouten worden gemaakt, behoudens indien en voorzover eventuele schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van haarzelf. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot EUR 25.000. Deze
aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen inzake de werkzaamheden en verantwoordelijkheden
van bij de vervulling van de Opdracht ingeschakelde advocaten, hulppersonen en/of andere derden.
Deelnemer verstrekt hierbij ook expliciet een volmacht.

12.

Indien Deelnemer een klacht heeft over het handelen of nalaten van FortisEffect, dan kan hij zich daarvoor
mondeling of schriftelijk richten tot het bestuur van FortisEffect. Het adres is hetzelfde als dat van
FortisEffect. Het bestuur van FortisEffect zal dan binnen twee weken contact met Deelnemer opnemen om
de klacht te bespreken en zal zich ten zeerste inspannen om de redenen voor de klacht, mits gegrond, weg
te nemen.

13.

Deze Overeenkomst en alle andere communicatie met en gegevens over Deelnemer wordt binnen
FortisEffect conform de wettelijke voorschriften opgeslagen en gearchiveerd. Deelnemer heeft te allen tijde
recht op het ontvangen van een overzicht van de gegevens die omtrent zijn of haar persoon bij FortisEffect
bekend zijn. Inzage kan worden gevraagd door schriftelijk of per mail aan FortisEffect daartoe een verzoek te
doen.
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14.

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt beëindigd door opzegging. Opzegging
door Deelnemer dient te geschieden bij schriftelijke mededeling aan het adres van FortisEffect, met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door Deelnemer is niet mogelijk binnen een
jaar na start deelname. Als beëindiging van de Overeenkomst plaatsvindt en Deelnemer binnen een jaar na
het einde van de Overeenkomst (alsnog) gehele of gedeeltelijke betaling(toezegging) ontvangt op zijn
Vorderingen, dan wordt dat vermoed mede een gevolg te zijn van de maatregelen van FortisEffect en is
Deelnemer gehouden aan FortisEffect de vergoeding te betalen die hij/zij bij ongewijzigde voortzetting van
de Overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest.

15.

Deze Overeenkomst vervangt alle eventuele eerdere afspraken tussen Deelnemer en FortisEffect. Eerder
aan FortisEffect verrichte betalingen blijven verschuldigd.
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud:

Deelnemer
Handtekening

Naam
Functie
Datum

FortisEffect
Handtekening

Naam

J.T. Krijgsman

Functie

Voorzitter

Datum
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