
 

 

 

  

Truckkartel: positieve ontwikkelingen in Europese rechtspraak 

In de afgelopen maanden zijn er in Europa verschillende positieve 

uitspraken geweest inzake het truckkartel. Zo werd in Spanje al 

twee keer een schadevergoeding toegekend aan de kopers van 

trucks. De rechter schatte in een van de rechtszaken de schade in 

op 5% en in de andere zaak op 15% van de aankoopprijs. In een 

soortgelijke zaak in Duitsland oordeelde de rechter dat fabrikant 

Daimler aansprakelijk is voor de geleden schade. Lees meer  

Deze uitspraken zijn een opsteker voor onze collectieve procedure. 

 

 

 

Renteswap update  

Nog steeds hebben niet alle renteswapklanten een 

compensatievoorstel van hun bank ontvangen, zo blijkt uit de 

laatste voortgangsrapportage van de AFM. Het herstelkader voor 

renteswaps, waarin dit is afgesproken, is al 3 jaar geleden 

opgesteld. Bent u een van deze klanten die nog geen voorstel heeft 

ontvangen? Dan kan MKB-Claim u mogelijk helpen. Wij nemen 

voor u contact op met de bank en zorgen dat uw renteswap op de 

juiste manier wordt afgerond. Mail naar info@mkbclaim.nl of bel 

ons tijdens kantooruren op 0800-0250026. 

 

https://www.mkbclaim.nl/positieve-uitspraak-duitse-rechter/
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2019/jul/uhk-voortgangsrapportage-5
mailto:info@mkbclaim.nl


 

 

Wilt u op tijd betaald worden? Doe mee met onze enquête 

Wij krijgen regelmatig vragen van MKB’ers over het te laat betaald 

krijgen van facturen. Voor overheden geldt een wettelijke 

betaaltermijn van 30 dagen, voor grote bedrijven 60 dagen. 

Platform Betaalme.nu wil dat het MKB altijd binnen 30 dagen 

wordt betaald. Wij willen graag weten of u een probleem ervaart 

met uw betaaltermijn. Welke betaaltermijn heeft u op dit 

moment? Wordt deze vaak overschreden of gaat het bij uw bedrijf 

juist goed? Laat het ons weten en vul deze enquête anoniem in. 

Het invullen duurt slechts 5 minuten. In de volgende nieuwsbrief 

zullen wij de resultaten en tips uit dit onderzoek delen. 

 
 

 

 

Voorkom fraude 

Wekelijks komen er berichten in het nieuws over oplichting. Iets 

wat uw onderneming ook kan overkomen. De meest voorkomende 

vormen van fraude zijn onder andere: misbruik van e-

mailgegevens of bedrijfsnaam, spookfacturen en acquisitiefraude. 

Om fraude te voorkomen kunt u de Fraudehelpdesk benaderen 

voor advies. Zij kunnen u per type fraude adviseren welke stappen 

u kunt nemen om fraude te voorkomen. Zo bent u beter 

voorbereid op oplichting. Mocht u toch in aanraking komen met 

pogingen tot oplichting? Meld het dan bij de Fraudehelpdesk. 

 

Blijf op de hoogte via Twitter 

 

https://www.betaalme.nu/mkb-loket-betaalme-nu/
https://forms.gle/wb9fQpDyp3GZn346A
http://www.fraudehelpdesk.nl/ondernemers
https://twitter.com/MKBclaim

