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Geachte dames, mijne heren, 
 
Tot mij wendde zich de heer van Overbeek, wonende te Berkel Enschot (5056 AN) aan het adres 
Torenhoekstraat 2a. 
 
Cliënt heeft Beursklacht gemachtigd en verzoekt alle communicatie inzake het geschil via Beursklacht te 
laten verlopen onder kenmerk KL2051104003. 
 
Cliënt heeft met u de volgende overeenkomst(en) gesloten: 
'WinstVerDriedubbelaar' met contractnummer 74491746 
 
Namens cliënt ga ik hierbij over tot vernietiging van de bovenstaande overeenkomst(en). Cliënt vernietigt 
hierbij de overeenkomsten aangezien hij/zij bij het aangaan van de overeenkomsten heeft gedwaald. Op 
grond van de aan cliënt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst(en) verstrekte informatie is het 
hem/haar op geen enkele manier duidelijk geworden dat hij/zij na beëindiging van de overeenkomsten een 
restschuld had kunnen overhouden. 
 
Voorts meent cliënt dat u de op uw rustende precontractuele zorgplicht heeft verzaakt door geen behoorlijk 
cliëntenprofiel van cliënt op te maken en cliënt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst(en) niet 
behoorlijk voor te lichten omtrent de aan de overeenkomsten verbonden risico's. Cliënt is immers een 
onervaren consument terwijl u een professionele instelling bent en het had u voorafgaand aan het sluiten van 
de overeenkomsten bekend moeten zijn dat aandelenlease-constructies als de onderhavige zeer grote 
risico's met zich meebrengen en dat onervaren beleggers-consumenten, die aard en wezen van de 
overeenkomst(en) niet althans onvoldoende weten te doorgronden, daardoor waarschijnlijk na afloop van de 
overeenkomsten zeer hoge verliezen 
moeten nemen. 
 
Voorts vernietigt cliënt de overeenkomst op grond van door haar geconstateerde strijdigheid met de 
dwingende bepalingen van de Nadere Regeling toezicht effectenverkeer alsmede de Wet op het 
consumentenkrediet. 
 
Voorts is het cliënt gebleken dat Dexia Bank Nederland N.V. ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomsten geen vergunning overeenkomstig artikel 9 van de Wet op het consumentenkrediet had, 
waardoor de onderhavige overeenkomst(en) nietig is (zijn). 
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Voorts is er sprake van nietigheid van de overeenkomst(en) omdat u bij het aangaan van de 
overeenkomst(en) de voorschriften van de Wet identificatie dienstverlening niet in acht heeft genomen. 
 
Er is sprake van overtreding van de gezinsbeschermende bepalingen overeenkomstig artikel 1:88 BW. Op 
grond van artikel 1:89 BW roept cliënt de vernietiging in van de overeenkomst(en). 
 
Nu de overeenkomsten buiten rechte vernietigd zijn, althans nietig zijn, zijn de door mijn cliënt aan u 
overgemaakte bedragen onverschuldigd betaald in de zin van artikel 6: 203 BW. De rechtsgrond voor  
de betaling is hierdoor komen te vervallen. Middels dit aangetekend schrijven sommeer ik u de 
onverschuldigd door cliënt aan u betaalde bedragen binnen vier weken na dagtekening van dit schrijven te 
retourneren op de bij u van cliënt bekende rekening. 
 
Voorts sommeer ik u om per omgaande de kredietregistratie bij het B.K.R. met betrekking tot de nu 
vernietigde contracten te laten verwijderen. De geregistreerde kredieten bestaan immers niet en dienen om 
die reden in het belang van zowel mijn cliënt als in het belang van het B.K.R. en de deelnemers van het 
B.K.R. niet als zodanig geregistreerd te staan. Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie handelt u 
onrechtmatig en bent u aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. 
 
Indien u zich niet zou kunnen vinden in de door mij ingeroepen vernietiging zou ik u op het volgende willen 
wijzen. Gezien artikel 3: 50 lid 2 BW kunt u in gevallen als het onderhavige een ingeroepen vernietiging enkel 
binnen rechte proberen te betwisten. Of u zich buiten rechte verzet tegen de door 
mijn cliënt ingeroepen vernietiging is kortom niet relevant voor de werking van de ingeroepen vernietiging. 
Indien u de vernietiging niet in rechte betwist bent u gehouden aan de vernietiging en de gevolgen die de 
wetgever aan de vernietiging verbindt. Het handhaven van de B.K.R. registratie is bijvoorbeeld in dat geval 
uitgesloten. 
 
Voor zover de ingeroepen vernietiging van de overeenkomst geen doel mocht treffen ontbindt cliënt hierbij de 
onderhavige effectenlease-overeenkomsten aangezien zij de mening is toegedaan dat Dexia Bank 
Nederland N.V. bij de totstandkoming van de overeenkomsten en gedurende de loop ervan de op haar 
rustende informatie verplichting, de verplichting om een cliëntenprofiel op te stellen alsmede haar saldi 
bewakingsplicht en know your customer verplichting ten opzichte van cliënt niet is nagekomen en dat Dexia 
Bank Nederland N.V. derhalve tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen. 
 
Op grond van de ingeroepen ontbinding van de overeenkomsten ontstaat voor u overeenkomstig artikel 
6:271 BW een verplichting tot ongedaanmaking van de nagekomen verbintenissen. 
 
Ook bij ontbinding van de overeenkomsten rust op u de verplichting de kredietregistratie bij het B.K.R. met 
betrekking tot de ontbonden overeenkomsten te laten verwijderen. Ik wijs u daarbij naar hetgeen ik hierboven 
omtrent de vernietiging heb gesteld. 
 
Volledigheidshalve, en zonder de hierboven ingeroepen rechten van vernietiging en ontbinding te willen 
prijsgeven, zeggen cliënten hierbij de bovengenoemde overeenkomsten met ogenblikkelijke ingang op, 
althans tegen de eerst volgende betalingstermijn op. Ik verzoek u hiervan goede nota te nemen en mij een 
bevestiging van deze opzegging te doen toekomen. 
 



 
 
 
Ik wijs u er op voorhand op dat cliënt nader door u aan deze opzegging te stellen voorwaarden niet 
accepteert aangezien daartoe geen grondslag in de wet dan wel in de gesloten overeenkomst aanwezig is. 
 
Aangezien inmiddels bekend is dat u de gronden waarop de overeenkomsten zijn vernietigd niet accepteert 
zullen onverwijld de klachten en de vordering die cliënten op u hebben bij de kantonrechter bekrachtigd 
worden. 
 
 
hoogachtend, 
 
 
 
J.G. Burggraeve 
Beursklacht 
 


