
  

  
Purmerland, 16 juni 2014.  

 
Geachte deelnemer aan de class action inzake de onterechte verhoging van de opslag op uw Euribor 
hypotheek. 
 
Onderstaand vindt u een model brief welke u kunt zenden aan de bank. Deze brief voorkomt het 
verjaren van uw vordering inzake bovenstaande verhoging. 
Alle geel gemarkeerde teksten dient u zelf aan te vullen of te wijzigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting StopDeBanken 
 
 
Aantekenen  
ABN AMRO Bank N.V. 
Gustav Mahlerlaan 10 
1082PP AMSTERDAM 
Afd. Klachtenmanagement (HQ1125) 

Postbus 283 
1000 EA Amsterdam 
 
 

PLAATS,   28 mei 2014  
Uw referentie: euribor-hypotheek onder nummer: HYPOTHEEKNUMMER  
 
 
Geachte heer, vrouw, 
 
 

Ik/wij hebben bij uw bank een hypothecaire lening onder bovengenoemd nummer.  

 

Ik/wij hebben bij eerdere gelegenheden al geprotesteerd tegen de verhogingen van de opslag op onze 
euribor-rente, waarvan ik/wij al gemotiveerd hebben aangegeven dat het gaat om een individuele 
opslag. Deze kan en mag, zoals eerder aan u kenbaar gemaakt, niet generiek worden verhoogd. Ik/wij 



hebben al eerder aangegeven dat de opslagverhogingen, die uw bank ten onrechte doorvoerde per 1 
februari 2009 en per 1 juni 2012, berusten op een willekeurige handelwijze uwerzijds en derhalve een 
onrechtmatige daad jegens mij/ons oplevert. 

Om deze onrechtmatige verhogingen ongedaan te maken hebben wij ons aangesloten als donateur bij 
de Stichting Stop de banken, die voor ons een groepsactie tegen uw bank voert. Ofschoon de Hoge 
Raad onlangs heeft uitgemaakt dat deze groepsactie ook individuele stuitingskracht heeft, brengen 
ik/wij zekerheidshalve opnieuw deze stuitingshandeling uit om alle mijn/onze rechten, weren en acties 
jegens uw bank veilig te stellen. 

Ik/wij houden, zoals in artikel 3:317 BW bedoeld, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig mijn/ons recht op 
nakoming van uw ongedaanmakingsverbintenis en van uw schadevergoedingsverbintenis voor.  

Uw bank dient deze brief derhalve eveneens op te vatten als een stuiting van mogelijke verjaring uit 
hoofde van Artikel 7.942:BW of welke andere rechtsgrond u meent te moeten hanteren om verjaring 
resp. tijdige klachtplicht te beoordelen. Deze brief betreft derhalve tevens een hernieuwde 
aansprakelijkstelling van uw bank om uw verplichtingen in dit kader na te komen en om mijn/onze 
schade te vergoeden. Om die reden wordt uw bank geadviseerd om alle dossiers en alle 
gegevensdragers, die betrekking hebben op mijn/onze zaak, goed te bewaren. 

Ik/wij verzoeken uw bank deze brief in mijn/ons dossier te voegen. Ik/wij verzoeken uw bank – als 
laatste – om de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen, waarvoor ik/wij u danken. 

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

UW NAAM 
 


