
  

  
Datum 6 februari 2013.  

In onze vorige Nieuwsbrief van 22 januari kondigden wij u aan dat er een brief van de bank aan zat te 
komen waar u niet blij mee zou zijn. Deze heeft u inmiddels gedateerd op 31 januari 2013 van de 
bank ontvangen. 

De inhoud van de brief dwingt tot reactie. Het wordt van kwaad tot erger. De bank heeft het idee 
opgevat alle Euribor hypotheken stelselmatig te verhogen. Ieder kwartaal maximaal 0,35%. Blijkbaar 
tot we allemaal zijn overgestapt op een variabele hypotheek? U bent voor wat betreft de vaststelling 
van het rente percentage volledig overgeleverd aan de grillen en nukken van de bank. Zonder enige 
vorm van transparantie. Daarom had u nu juist voor de Euribor variant gekozen. De bank gaat 
volledig voorbij aan hetgeen zij contractueel met u overeengekomen is. Een ware schande! 

Via de onderstaande link komt u bij een voorbeeld brief die u naar uw preferred banker of 
accountmanager bij uw lokale vestiging van ABN AMRO kunt sturen. Hiermee maakt u uw  
ongenoegen kenbaar over deze nieuw aangekondigde verhogingen en sommeert u de bank de 
eerdere verhogingen terug te draaien.  
 
Het bestuur van Stopdebanken! zal door middel van een open brief haar mening over deze laatste 
ontwikkelingen op een ongezouten wijze kenbaar maken aan de directie van ABN AMRO. De brief is 
ook in een video boodschap opgenomen. Brief en video worden vandaag wijd verspreid onder de 
geïnteresseerde pers. 
   
In haar brief noemt de bank onze stichting Stopdebanken! met betrekking tot de rechtszaak die er 
tegen de bank is aangespannen en uitspraken van de Ombudsman Kifid. Wat wij van de uitspraken 
van het Kifid vinden hebben wij u in ons persbericht van 8 januari laten weten. Wij adviseren het 
Kifid te mijden. Laat u zich door de bank vooral niet om de tuin leiden. De rechter heeft  tot op heden 
alleen nog maar een uitspraak gedaan in een kortgeding dat door een individuele gedupeerde was 
aangespannen. Deze zaak is door de rechter teruggewezen naar een bodemprocedure. Dat is heel 
wat anders dan de bank in haar brief suggereert.  De rechtszaak die Stopdebanken! heeft 
aangespannen is nog maar in het beginstadium. Op 9 januari heeft de rechtbank de bank de tijd 
gegeven tot 20 februari om te antwoorden op de dagvaarding. In het geval u dat nog niet doet kunt u 
Stopdebanken! nog steunen door deel te nemen. www.stopdebanken.nl U kunt natuurlijk ook 
gewoon straks ieder kwartaal afwachten hoeveel de bank u nu weer meer wil laten betalen. 
 
Indien u vragen heeft dan kunt u daarvoor in eerste instantie bij uw eigen deelsecretaris terecht. 
Volgt u ook onze site en onze Facebook site. Daar komen de nieuwe ontwikkelingen al vaak in een 
vroegtijdig stadium aan bod. Door deel te nemen aan de discussies kunt u uw eigen stem laten 
horen. 



 
Tot slot vragen wij u uw stem nu reeds te laten horen door ons te helpen met het verspreiden van de 
video op Twitter, Facebook, uw eigen website of Hyves. Dat kan door met uw berichten de volgende 
url mee te sturen: http://dailychanneltv.com/?p=2541 
 
 
Het bestuur van StopdeBanken! 
 
 
Bijlagen: 

Voorbeeldbrief voor uw preferred banker of accountmanager 

http://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/Reactie-op-informatiebrief-2012-01-31.docx 

De brief van ABN AMRO d.d 31 januari 2013 

http://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/Brief-ABN-AMRO-31-januari-2013.pdf 

Open brief aan de directie van ABN AMRO 

http://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/Open-brief-Stop-de-banken-Def.pdf 

De video boodschap aan de directie van ABN AMRO 

http://dailychanneltv.com/?p=2541 

Persbericht d.d. 5 februari 2013 

http://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/Persbericht-SDB-2013-02-05-Def.pdf 

Het persbericht m.b.t. het Kifid d.d. 8 januari 2013 

http://www.stopdebanken.nl/wp-content/uploads/Persbericht-iz-Kifid-8-januari-2013.pdf 


