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MKB-Claim wenst u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2017!
Succes MKB-Claim in renteswap-dossier
Op 19 december jl. is het definitieve herstelkader gepresenteerd waarmee gedupeerde ondernemers met een renteswap
worden gecompenseerd voor de door hen geleden schade. MKB-Claim heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit
onderhandelingsresultaat wat o.l.v. de derivatencommissie met de banken tot stand is gekomen. Uit hoofde van de
regeling krijgen ondernemers gemiddeld 80 tot 100 duizend euro gecompenseerd. In de meeste zaken is dat een
adequate vergoeding. Lees meer
Vooruitzicht 2017
In 2017 zetten wij ons in op de controle van de compensatievoorstellen van de banken.
Volgens de huidige planning worden de eerste voorstellen aan het einde van het tweede
kwartaal verstuurd. U ontvangt van ons tegen die tijd nadere informatie en instructies over wat
u precies moet doen. Indien het voorstel van uw bank onjuist berekend of te laag is, bieden wij
u de mogelijkheid om te procederen. Dit kan een bindend adviesprocedure binnen het
herstelkader zijn of een procedure bij de rechtbank. U krijgt van ons persoonlijk advies wat in
uw geval het beste is.

Truckkartel: procedure binnenkort van start
In 2017 starten wij onze procedure tegen de truckfabrikanten. Daarbij gaan
wij gebruikmaken van een nieuwe wet die binnenkort van kracht wordt.
Deze wet versterkt de bewijspositie van gedupeerden van een kartel. Inzet
van onze procedure is een adequate vergoeding voor alle bedrijven die
zich bij ons hebben aangesloten. Inmiddels zijn dat er al meer dan 2500
met in totaal ruim 20.000 vrachtwagens.
Oproep
Voor de onderbouwing van de geleden schade zijn we op zoek naar
ondernemers die bereid zijn om op vertrouwelijke basis gegevens met ons
te delen. Het gaat om de aanschafprijzen van vrachtwagens en
kostprijsberekeningen over de periode van het kartel (1997 tot 2011) én
een aantal jaren daarvoor en daarna. Verder zijn we op zoek naar
catalogusprijzen van vrachtwagens over deze periode. Als u bereid bent
deze gegevens met ons delen, stuur dan een e-mail info@mkbclaim.nl of
bel ons op telefoonnummer 0800 – 0250026.
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Vragen?
Bel 0800 – 0250026 of e-mail naar vragen@mkbclaim.nl

