Purmerland, 4 januari 2018.
Deze instructies worden u toegezonden omdat u nieuwe donateur bent of omdat u een
kopie heeft aangevraagd.
Wij verzoeken u deze email in zijn geheel uit te lezen! We weten dat het een lang bericht
is maar deze email bevat essentiële informatie omtrent uw vordering op de bank!
Onze advocaten hebben een voorbeeld brief gemaakt waarmee u twee dingen veilig stelt:
We sommeren de bank het aan u teveel berekende gedeelte van de opslag terug te
betalen We stuiten met deze brief zekerheidshalve opnieuw de termijn van verjaring.
Pas deze brief aan naar uw eigen omstandigheden en stuur deze AANGETEKEND zo snel als mogelijk

naar de bank. DIT

IS ZEER BELANGRIJK!

U kunt eenvoudig met onze calculator berekenen hoeveel de bank u verschuldigd is.
De instructies voor de calculator vindt u hieronder.
De calculator en de modelbrief download u via onderstaande links evenals de
voorbeeldbrief! modelbrief.stuiting.individuele.opvordering-20171227 Calculator

Daarnaast is er een ‘open brief’ naar de topman van de bank gestuurd. Gesteund door de
consumentenbond, dat is een bonus. In deze open brief roepen we op te stoppen met
juridische ‘tijdrekkerij’ door nu eindelijk eens te gaan betalen. Het duurt inmiddels 6 jaar!

Let op met het gebruik van de calculator! U dient als einddatum 12-2017 te gebruiken.
Daarna kunt u deze uitkomst overnemen in de modelbrief.

------ Gebruik van de calculator ---------De calculator is enkel beschikbaar voor Windows systemen.

Via onderstaande link download u eerst het bestand dat de calculator bevat.
(Als u niet precies weet hoe dat te doen kunt u wellicht een bekende of familie lid vragen u
hierbij te assisteren.) Let op: Uw contactpersoon bij StopdeBanken! kan u daar niet bij helpen.
a.

Maak een map aan op uw computer waar u de calculator wilt opslaan. Dit kan op het
bureaublad, maar omdat de calculator uit twee bestanden bestaat (config en
MortgageCalculatorStopDeBanken) is het verstandig hier een aparte map voor aan te maken.

b. Verplaats het zip bestand MortgageCalculatorStopDeBanken_20171230A.zip
vanuit de download folder naar deze nieuwe zojuist gemaakte map.
c. Pak nu het zip bestand uit in deze folder.
d. Dubbelklik op het
bestand en de calculator vraagt
u om uw donateurnummer (membershipnumber) en wachtwoord (password).

Voor het gebruik van de calculator heeft u een
donateurnummer en een wachtwoord nodig.

Membership number:

xxxxxx

Password:

xxxxxxx

Na het invullen van deze gegevens verschijnt onderstaand scherm:
In het vakje Mortgage (hypotheek) vult u het
oorspronkelijke hypotheek bedrag in. Bij Start date vult
u de afsluitdatum in van uw hypotheek en End date is
de datum tot wanneer de calculatie dient te lopen.

Zet deze op 12-2017 voor gebruik in onze brief!
(Het rekent dan door tot 31-12-2017)
Met de
kunt u uw aflossingen invoeren.
Doe dit chronologisch, dus eerste aflossing
eerst, gevolgd door de 2de etc.
Heeft u niet afgelost dan kunt u deze stap overslaan.
Druk op

en de calculator maakt de berekening voor u.

Het bedrag dat de bank u inmiddels verschuldigd is vind u onderaan de sheet in de kolom Total.
Is uw hypotheek afgelost, vul dan het aflossingsbedrag in als aflossing maar geef als End date altijd 122017 op. Hiermee berekent u dan ook de rente die ABN-Amro u moet betalen tot aan 1-1-2018.

In dit voorbeeld dus 9163,42 €.
Deze berekening kunt u ook openen in Excel door op de
te klikken. Deze
sheet kunt u indien gewenst uitprinten en meezenden.
Vul het totaalbedrag in op uw brief aan de ABN Amro (selectie 7).
Indien u geen Windows computer heeft:
U heeft nu twee opties, u kunt het download bestand op een memory stick kopiëren en wellicht bij
vrienden of familie de tool vanaf een memory stick opstarten. De calculator heeft geen installatie

nodig dus kan vanaf een stick worden opgestart.
Of u kunt een bekende vragen om u te helpen.
I.v.m. het grote aantal deelnemers kunnen wij niet de gegevens zelf voor u
verwerken. Het gaat om veel geld dus het is van belang dat zelf op te lossen.
Ik ben een Fortis klant en de eerste verhoging is niet van toepassing op mij:
Vraag d.m.v. een reply op deze mail instructies aan.
Opmerking:
Het kan zijn dat uw virusscanner bestanden gedownload van het internet blokkeert.
Raadpleeg de handleiding van uw virusscanner om dit bestand toe te laten.
De calculator is een door Stichting Stopdebanken! ontwikkeld product. Aan de
uitkomst van deze calculator kunnen geen rechten worden ontleend.
Nog even alle links in deze email bij elkaar:
modelbrief.stuiting.individuele.opvordering20171227 Calculator

Resumé:
Download de modelbrief en breng de noodzakelijke aanpassingen aan!
Download de calculator voor de exacte berekening van uw vordering op de bank.
Deel de openbrief die wij op onze Facebook pagina hebben geplaatst (3 januari)

Namens het bestuur,
Lex Makkinje
(voorzitter)

