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DAGVAARDING NA VERWIJZING DOOR HOGE RAAD

Heden, tweeduizentwintig,
ten verzoeke van de stichting SDB, statutair gevestigd te Groningen, te dezer zake domicilie
kiezende te Enschede aan de Boddenkampsingel nr. 76 (Postbus 76; 7500 AB), ten kantore
van de advocaat mr. R. J. Leijssen, die ten deze tot advocaat wordt gesteld en als zodanig zal
occuperen;

GEDAGVAARD IN HOGERBEROEP

de naamloze vennootschap ABN AMRO BANK N. V., gevestigd en kantoorhoudende te

Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, aldaar te harer kantore exploot doende,
sprekende met en afschrift dezes en van na te noemen producties latende aan:

OM

op dinsdag 24 maart 2020 om 10.00 uur, niet in persoon doch vertegenwoordigd door een

advocaat te verschijnen ter terechtzitting van het Gerechtshof Den Haag, locatie Den Haag,
alsdan aldaar zitting houdende in het gerechtsgebouw aan de Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den
Haag;

MET AANZEGGING DAT

l. indien gedaagde in hoger beroep advocaat stelt maar het hierna te noemen griffierecht niet
tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de
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rechter verstek tegen gedaagde verleent en diens in hoger beroep gevoerd verweer buiten
beschouwing laat;

2. bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht zal worden geheven, te
voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;

3. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet
griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website:
www.kbvg.nl/griffierechtentabel

4. van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht
voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht
wordt geheven heeft overgelegd:

Ie een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die
redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in
artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel

2e een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7,
derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waamit blijkt dat zijn inkomen niet

meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens
artikel 35, tweede lid, van die wet;

TENEINDE

om alsdan voort te procederen op basis van het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van
22 november 2019, die de zaak ter verdere behandeling en beslissing heeft verwezen naar het
gerechtshof te Den Haag en het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 19 december 2017
heeft vernietigd.
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Het gerechtshof dient opnieuw rechtdoende het opslagwijzigingsbeding te vernietigen, dan
wel te oordelen dat dit opslagwijzigingsbeding de consumenten niet bindt, subsidiair voort te
procederen op basis van de eerdere grondslagen zoals vervat in de processtukken in eerste
aanleg en in appel.

Dat het Uw Gerechtshof moge behagen bij arrest,

l. Het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 19 december 2017. te bekrachtigen (al dan
niet met verbetering van gronden) , met veroordeling van ABN AMRO BANK N.V. in de
kosten van de verwijzingsprocedure;

2. het arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

De kosten dezes zijn voor mij: €

Deurwaarder
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