
 

 

OPDRACHTBEVESTIGING 

 

 

Ondergetekende geeft hierbij opdracht aan MKB-Claim om zijn/haar zaak tegen het 

truckkartel in behandeling te nemen en geeft MKB-Claim volmacht om alle handelingen 

te verrichten die naar het oordeel van MKB-Claim noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 

van deze opdracht, zoals het stuiten van verjaring en het opvragen van informatie. Voor 

het bewaken en verzorgen van de financiële afhandeling draagt ondergetekende 

zijn/haar vordering ter incasso over aan de Stichting Derdengelden van MKB-Claim. De 

opdracht en de cessie ter incasso worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:  

 

1. MKB-Claim probeert via schikkingsonderhandelingen en/of een procedure een zo 

goed mogelijk resultaat te behalen ten aanzien van alle door u geleden schade als 

gevolg van het truckkartel. Zodra dit is volbracht, eindigt de opdracht. 

2. MKB-Claim neemt uw zaak in behandeling op basis van no cure no pay. Het tarief 

is 20% (exclusief BTW) van het behaalde resultaat.  

3. Onder resultaat wordt verstaan alles wat u aan vergoeding ontvangt en/of minder 

hoeft te betalen.  

4. Als er geen resultaat wordt behaald dan bent u MKB-Claim niets verschuldigd. 

5. Tot 14 dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging kunt u de behandeling 

van uw zaak kosteloos annuleren. Na deze periode is annulering niet meer 

mogelijk.  

6. Naar aanleiding van nieuwe informatie en/of nieuwe ontwikkelingen kan MKB-

Claim de opdracht teruggeven indien de claim naar haar oordeel niet meer 

voldoende kansrijk is. 

7. De financiële afhandeling van uw zaak zal worden verzorgd door de Stichting 

Derdengelden van MKB-Claim, ingeschreven bij de KvK onder nummer 34271402. 

Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Deze stichting bewaakt en 

controleert de afrekening met de tegenpartij en verzorgt de afrekening tussen u 

en MKB-Claim. De stichting is onafhankelijk en kan alleen na uw akkoord 

bedragen doorbetalen. 

8. Bij een eventueel geschil over deze opdracht zullen partijen in goed overleg 

proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan zal de zaak bij 

wijze van bindend advies aan de kantonrechter in Amsterdam worden voorgelegd. 

Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing. 

 

Voor akkoord: 

Datum:    ______________________________________ 

Naam bedrijf:    ______________________________________  

Adres bedrijf:    ______________________________________  

Postcode, Plaats:   ______________________________________ 

Naam tekeningsbevoegde:  ______________________________________  

Functie tekeningsbevoegde:  ______________________________________  

 

Handtekening 

tekeningsbevoegde:   ______________________________________  

 

Bijvoegen:    - Kopie ID tekeningsbevoegde 
- Uittreksel KvK (waar tekeningsbevoegdheid uit blijkt). 


