
1

ClaimConcept

Onderwerp: FW: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████

Van: Info | Makelaarshuis █████████ [mailto:Info@makelaarshuis█████████.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 november 2016 11:40 
Aan: ClaimConcept 
Onderwerp: RE: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████ 

 
Beste heer Terpstra, 

 

Dit is zo ongeveer wel de strekking van mijn verhaal. 

Er was te weinig kennis aanwezig van de risico’s , de nadruk lag volledig op het resultaat. 

 

Vertrouwende erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

 

█████████ 
-      Verkoop 
-      Aankoop 
-      Taxaties 
-      Huur en verhuur 
  
Met hartelijke groeten, 
  
██████████ 

Gecertificeerd registermakelaar & taxateur 

 

Van: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 november 2016 11:34 

Aan: Info | Makelaarshuis ████████ <Info@makelaarshuis████████.nl> 

Onderwerp: RE: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████ 

 
Geachte heer ███████████, 

 

Maandag 7 november jl. hebben wij elkaar telefonisch kort gesproken over SprintPlan, met de volgende strekking.  

 

U gaf aan dat u adressen kreeg van uw toenmalige werkgever Kamerbeek/Meeùs om het SprintPlan aan de man te 

brengen, waaronder een huisbezoek aan de heer ███████████. Anno 2016 heeft u hier geen stukken meer van (?), 

maar het is wel duidelijk dat in de advisering de nadruk werd gelegd op de winstkansen van dit unieke spaarplan. Ook 

heeft u voor uzelf een SprintPlan afgesloten en vanwege het onverwacht negatieve resultaat bent u na afloop geruime 

tijd zelfs lid geweest van Vereniging Consument & Geldzaken. Op enig moment heeft u een schikking weten te treffen 

met Aegon en heeft u dat lidmaatschap van VC&G opgezegd.  

 

Is dit zo correct verwoord, of heeft u hier nog iets aan toe te voegen? Mogelijk kan ik ook  uw gegevens opvragen bij 

Aegon en VC&G om te kijken of u zelf ook nog recht heeft op volledige schadeloosstelling + rente. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Terpstra 
 



2

 

Van: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]  

Verzonden: maandag 7 november 2016 16:16 
Aan: 'Info | Makelaarshuis ███████████' 

Onderwerp: RE: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████ 

 
Geachte heer ███████████, 

 

Ik heb nog niet van u mogen vernemen. Het lijkt wat drammerig, maar wij zijn gebonden aan termijnen die in de 

lopende procedure tegen Aegon worden gesteld.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Terpstra 
 

 

Van: ClaimConcept [mailto:concept@home.nl]  

Verzonden: woensdag 2 november 2016 17:41 
Aan: 'Info | Makelaarshuis ███████████' 

Onderwerp: RE: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████ 

 
Geachte heer ███████████, 

 

Om na te gaan wat we voor elkaar kunnen betekenen, ben ik telefonisch rechtstreeks bereikbaar via 06-45402408, ook 

buiten kantooruren.  

 

Mvg. Jelle Terpstra 

 

Van: Info | Makelaarshuis ███████████ [mailto:Info@makelaarshuis███████████.nl]  

Verzonden: woensdag 2 november 2016 17:32 

Aan: ClaimConcept 
Onderwerp: Re: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████ 

 

Goedenavond, 

Hoe kan ik hierin helpen, ik weet daar niet zoveel meer van. 

Mvg. ███████████ 

Outlook voor Android downloaden 
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Van: ClaimConcept 
Verstuurd: woensdag 2 november 15:16 
Onderwerp: Spaarbeleg/Aegon SprintPlan, ███████████ 
Aan: Info | Makelaarshuis ███████████ 

Geachte heer ███████████, 

In 1998 is de heer ███████████, een Spaarbeleg SprintPlan met polisnummer 028.04.05.383 aangegaan. 
███████████ heeft zich na beëindiging aangesloten bij Vereniging Consument & Geldzaken voor een 
collectieve procedure tegen Aegon, waarna vervolgens ook nog individueel moet worden geprocedeerd. 

Ik onderhandel en procedeer sinds 2015 namens ███████████ tegen Aegon over dit SprintPlan, waarbij nu 
blijkt dat u destijds als adviseur van Meeus onder meer ███████████ hierover heeft benaderd. Ter zake 
vraag ik daarom uw hulp. 

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld, dat de aanbieders van effectenlease volledig aansprakelijk zijn voor 
de verkoop via hun tussenpersonen. Dezen waren op hun beurt ook onvolledig voorgelicht door aanbieders 
als Spaarbeleg, 100% dochter van Aegon. Ik zou graag uw kant van het verhaal willen horen, aangezien 
Aegon u handelingen heeft laten verrichten die volgens de Wet toezicht effectenverkeer (Wte1995) niet waren 
toegestaan.  

Met vriendelijke groet, 

Jelle Terpstra 


