april 2015
Geachte heer/mevrouw,
Veel ondernemers met een renteswap durven hun bank niet aansprakelijk te stellen, omdat ze de relatie niet
op scherp willen zetten. Hierdoor lopen ze het risico dat hun vordering verjaart. MKB-Claim heeft daarvoor
een praktische oplossing. Via de speciaal opgerichte stichting Stop de Renteswap kunnen ondernemers hun
vordering anoniem veiligstellen. De stichting verzorgt namens hen collectieve stuiting van de verjaring en
voert proefprocedures. Bij succes kan de vordering zo op een later moment alsnog te gelde worden gemaakt.
Lees hierover meer op onze website en in het artikel van de Telegraaf.
Hieronder treft u nog ander interessant nieuws aan over renteswaps.
Met vriendelijke groet,
Dhr. mr. S.T.J. Zuurbier

“Banken houden het bewust klein"
Banken doen voorkomen alsof het renteswap-probleem kleiner is dan in
werkelijkheid. In een artikel van de regionale dagbladen (o.a. Brabants Dagblad,
De Gelderlander, De Stentor) komen twee bij MKB-Claim aangesloten
ondernemers uitgebreid aan het woord over hun renteswap. Hoewel het volgens
de banken maar om een klein aantal gedupeerden gaat, zijn er in werkelijkheid
vele duizenden bedrijven die een rechtsgeldige claim kunnen indienen.
Lees meer.

Rabobank moet € 250.000 vergoeden in renteswapzaak
Op 4 maart 2015 bepaalde de rechtbank Den Bosch dat de Rabobank € 250.000
schadevergoeding aan een ondernemer moet betalen. Bij het afsluiten van de
renteswap heeft de Rabobank de ondernemer niet goed voorgelicht over de
risico's van het product. Hiermee heeft zij haar zorgplicht geschonden.
Lees hier de uitspraak.

Banken hebben slechts 15% van de renteswaps herbeoordeeld
Banken die renteswaps hebben verkocht aan het MKB hebben tot nu toe slechts
15% van de swaps herbeoordeeld. Dit blijkt uit het rapport van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Er is vertraging opgelopen doordat de kwaliteit van
de herbeoordelingen onvoldoende was. Lees hier het rapport.
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Vragen?
Bel 0800 0250026 of e-mail naar vragen@mkbclaim.nl

