
  

  
Hilversum, 22 februari 2014.  

 
Beste deelnemer aan de class action van Stop de Banken tegen ABN-Amro bank, 
 

Helaas is in het zojuist verzonden document een fout geslopen, hierbij ontvangt u een gecorrigeerde 
2de vragenlijst. 

De 1e enquête leverde ons een prima hoeveelheid materiaal op om de ABN juridisch te bestrijden.  
Onze advocaten willen als vervolg op de uitkomsten van de 1e enquête graag aanvullende informatie 
ontvangen om de juridische argumenten van ABN onderuit te halen.  
Vandaar dat we u nog één keer vragen om mee te werken. Mocht u nog niet gereageerd hebben op 
onze 1e enquête, dan bij dezen het verzoek om alsnog ook hierop te reageren.  
 
We hebben geen enkele garantie op succes, maar: Uw medewerking is essentieel om meer kans op 
succes te maken. 

Let op, vul uw antwoorden hieronder in en mail deze niet met een 
reply maar aan aoeleunk@home.nl 

Vraag 1: 
Hoe is het Euribor-product aan u 
gepresenteerd? 

A. Middels een gesprek met een bankmedewerker  

 B. Middels een gesprek met een tussenpersoon (intermediair)  
 C. Middels een schriftelijke offerte  
Meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Vraag 2: 
Is u daarbij verteld dat het risico van dit product (de rente) gelegen is in het 
maandelijks meebewegen met de Euribor-rentevoet ? 

Ja   /  
Nee 

 

 
Vraag 3: 
A  
Is er bij de aanbieding van het product (schriftelijk/mondeling) aan u nadere 
informatie gegeven omtrent de opslag ?   

Ja   /  
Nee 

 

B  
Bent u er nadrukkelijk op gewezen dat de bank zich bevoegd achtte om de opslag, 
op elk moment, en met een vooraf onbekend percentage, te wijzigen ? * 

Ja   /  
Nee  
 

 



* Indien u vraag 3B met ja heeft beantwoord dan svp ook onderstaande vragen 
beantwoorden. 

Vraag 3C: 
Op welke manier bent u daarop 
gewezen ? 

A. Mondeling  

 B. Schriftelijk  
 C. Zowel mondeling als schriftelijk  
 
Vraag 4: 
Is het aan u duidelijk gemaakt van welke factoren de wijziging van de opslag afhankelijk is? 
Ja * Deze is 

afhankelijk van: 
  

Nee   
* Bij ja svp de factoren invullen. 


