Stichting NUON-Claim

DEELNEMERSOVEREENKOMST
TUSSEN:
(1)

(2)

STICHTING NUON-CLAIM gevestigd aan Diepenbrockstraat 54 te Amsterdam (1077
WB), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer
78272912 (de “Stichting”); en
____________________, gevestigd aan ______________te _________ (____J) (de “Deelnemer”).

In aanmerking nemende dat:
1. de Stichting is opgericht om de belangen te behartigen van (groot-)zakelijke klanten van
Vattenfall N.V., gevestigd aan de Hoekenrode 8 te Amsterdam (“NUON-Vattenfall”) te
behartigen in verband met onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan bij de
maandelijkse facturering voor energielevering (de “Zaak”);
1. de Deelnemer is een zakelijke klant van NUON-Vattenfall en is aangesloten via een
grootverbruikaansluiting;
2. de Deelnemer heeft in verband met de Zaak mogelijk een vorderingsrecht op NUON
Vattefall (het ‘Vorderingsrecht’);
3. de Stichting is voornemens om NUON-Vattenfall collectief aansprakelijk te stellen een
juridische procedure te starten met als doel dat Vorderingsrecht te incasseren;
4. de Deelnemer ondersteunt de doelstellingen van de Stichting en wenst kosteloos deel te
nemen aan de juridische procedure ter verkrijging van haar Vorderingsrecht in ruil voor
afstand van een deel van de mogelijke opbrengst.
Komen het volgende overeen:
1. Exclusieve last ter incasso
1.1. De Deelnemer verstrekt aan de Stichting door het sluiten van deze overeenkomst
onherroepelijk een last ter incasso om op naam van de Stichting het Vorderingsrecht te
incasseren, met uitsluiting van het recht daartoe van de Deelnemer zelf, door het voeren
van (gerechtelijke) procedures, het sluiten van schikkingsovereenkomsten (waaronder
het verlenen van finale kwijting) of anderszins.
1.2. Deze cessie ter incasso behelst tevens de lastgeving aan de Stichting om op eigen naam
een procedure tegen NUON en/of Vattenfall te voeren en daartoe al het nodige te doen,
zulks in de ruimste zin van het woord.
1.3. De last omvat tevens de afwikkeling van een gesloten schikkingsovereenkomst dan wel
gerechtelijke uitspraak, waaronder de inontvangstname van schadevergoedingen en
kostenvergoedingen, hoe ook genaamd, en het verdelen daarvan aan de Deelnemers
conform de daarvoor geldende afspraken.
1.4. De Deelnemer kan de last niet opzeggen. De Deelnemer verklaart en garandeert dat hij
of zij bevoegd is tot het verstrekken van de bedoelde lastgeving en deze lastgeving niet
reeds aan een andere lasthebber heeft verstrekt.
1.5. De Deelnemer zal de bewijstukken met betrekking tot het Vorderingsrecht verstrekken
aan de Stichting, voor zover hij of zij die kan verstrekken en/of in haar bezit heeft en zal
overigens medewerking verlenen.

2. Vergoeding: beloning bij succes
2.1. De Deelnemer is in verband met de deelname geen kosten verschuldigd.
2.2. De hoogte van de schadebetaling waarop de Deelnemer recht heeft wordt als volgt
bepaald. De Deelnemer heeft recht op 75% van de (pro rata parte) toegekende en
uitgekeerde schadevergoeding waartoe NUON-Vattenfall wordt veroordeeld of die zij
krachtens een gesloten schikkingsovereenkomst verplicht is te betalen worden en 25%
staat de Deelnemer af aan de Stichting. Voor zover de (werkelijke) gemaakte kosten
hoger zijn dan de toegewezen of toegekende kostenvergoeding, worden deze nietvergoede kosten eerst op de totale schadevergoeding in mindering gebracht.
2.3. Indien de schadevergoeding niet in geld luidt, wordt een vergelijkbaar deel van hetgeen
in plaats daarvan is ontvangen afgestaan.
3. Staking van de procedure
3.1. De Stichting kan afhankelijk van de omstandigheden ter haar beoordeling, waaronder
het geval dat de Stichting onbestuurbaar wordt, de procedure een ernstig negatief
verloop heeft of aanvullende financiering nodig is en niet slaagt, haar bevoegdheid
gebruiken de lopende procedures te staken en de Stichting te ontbinden. Indien de
Stichting hiertoe besluit zal zij de Deelnemer daarvan in kennis stellen en eindigt
daarmee deze overeenkomst. Voor zover reeds een rechtszaak aanhangig is, gaat het
recht van de Deelnemer om compensatie te eisen mogelijk teniet.
4. Overig
4.1. De Deelnemer kan zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet
overdragen op een derde.
4.2. Deze Deelnemersovereenkomst kan alleen schriftelijk en met toestemming van partijen
bij deze overeenkomst worden gewijzigd.
4.3. De Stichting en door haar ingeschakelde partijen, waaronder ClaimShare, doen hun best
een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, maar zijn nimmer aansprakelijk voor
(directe of indirecte) schade, behoudens bedrog, opzet en/of bewuste roekeloosheid.
Indien en voorzover deze uitsluiting geen stand houdt, is de aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
4.4. De Deelnemer heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van
deze overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Voor akkoord, Amsterdam
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