Banken kartel onderzoek

Mevrouw J. Küvel
Heiligeweg 14
8861 EA HARLINGEN
<6322718717385=3SNE100=S10/1=SND

1-4

Badhoevedorp, 6 februari 2017
Actiecode

: H1-2017835

Betreft

: Onderzoek hypotheeklening van uw woning

Geachte mevrouw Küvel,
Stichting Onderzoek Marktinformatie verricht onderzoek naar de markt van
hypotheekleningen in Nederland. De hypotheeklening voor uw woning valt daar onder.
De eerste conclusies ervan zijn, dat u de afgelopen jaren waarschijnlijk te veel rente heeft
betaald voor uw hypotheeklening. Dat kan ook om een flink bedrag gaan.
Heeft u vragen
De eerste informatie en conclusies van dit onderzoek kunt u vinden op
www.kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl.
Onder 'Dossier' kunt u de correspondentie en studies terugvinden die aan de basis hebben
gelegen van deze brief aan u.
Uw persoonlijke situatie
De schade vanwege het in rekening brengen van teveel rente wordt ook bepaald door
uw persoonlijke omstandigheden. Deze schade kan variëren door verschillende looptijden,
samenwonen of alleen wonen of door veranderingen in uw belastbaar inkomen.
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Wilt u weten wat de schade is geweest in uw persoonlijke situatie? Kijk dan op de calculator
persoonlijke renteschade die voor dit onderzoek beschikbaar is gesteld op
www.kartelonderzoek.nl.

Schadecompensatie
Afhankelijk van individuele omstandigheden schat Stichting Onderzoek Marktinformatie
de schade (gemiddeld) op tenminste EUR 4.500,- per woning. SOMI zet zich er voor in,
dat u deze schade terug ontvangt.
Wat moet ik doen
Vul uw gegevens in via het formulier op kenniscentrumvastgoedfinanciering.nl of op
kartelonderzoek.nl. Wij informeren u dan blijvend per mail over het vervolg van deze brief.
Het achterlaten van uw contactgegevens voor onze nieuwsbrieven is gratis en verplicht u
tot niets. Registratie van gegevens is uitsluitend voor het doel van deze actie. Uw gegevens
worden niet gedeeld met derden.
Deelnemer worden
Wanneer u wilt delen in de rechten op schadevergoeding, dan kan dat door u als deelnemer
op te geven. Deelname is vanaf 2017 mogelijk voor de duur van een jaar voor een bedrag
van EUR 25,-.
Deelname is anoniem tot op het moment van schade uitkering en uitsluitend voor deze
actie. Wacht niet te lang; het deelnamebedrag wordt voor latere instappers jaarlijks
verhoogd. Wanneer u zich opgeeft met de Actiecode bovenaan deze brief dan wordt u na
het eerste jaar automatisch uitgeschreven. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over
opzeggingen wanneer de actie niet aan uw verwachtingen voldoet. Kiest u er voor om na
2017 deelnemer te blijven, dan blijft u dat voor hetzelfde lagere tarief.
Meer weten?
Wilt u meer weten, kijk dan als eerste naar de Veelgestelde Vragen op de site. Staat uw
vraag daar niet bij, stuurt u ons dan als eerste een mail op service@kartelonderzoek.nl.
U kunt ons ook altijd bereiken op nummer 085 – 303 25 86.
Ons team staat voor u klaar.
Met vriendelijke groet,

F. Meijer
Stichting Onderzoek Marktinformatie

