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.: Welkom bij DSBdepositos
Dé Vereniging voor houders van een Achtergesteld Deposito.
De Vereniging DSBdepositos behartigt de belangen van de Achtergestelde Deposito houders
van de failliete DSBbank. Bij particulieren stond er voor circa 111 miljoen euro aan
Achtergesteld Deposito's uit. Na het behaalde resultaat van de vereniging dat de Achtergesteld
Deposito's wel degelijk ook onder het Deposito Garantie Stelsel terugbetaald horen te worden,
resteert er nog een verloren bedrag van circa 22 miljoen euro bij particulieren. De vereniging
heeft nu nog ca 120 leden, deze vertegenwoordigen ca 75% van het resterende verloren
achtergestelde spaargeld bij particulieren. Tevens heeft de vereniging ruim 1.550 informatie- en
ex-leden, die allen al hun spaargeld geheel terug hebben gekregen. Het doel van de vereniging
is dat álle gedupeerden met een AD ál hun spaargeld terug krijgen. De Vereniging
DSBdepositos is de enige specifieke belangenbehartiger voor Achtergestelde Deposito
houders. Lees meer....

.: Procedures
De Vereniging DSBdepositos werken samen met het bekende advocatenkantoor Wijn & Stael
in Utrecht. Mr. Willem Jan van Andel en mr. Koen Rutten behartigen exclusief onze zaak. Mr.
Van Andel behoort tot de absolute top van de Nederlandse insolventie advocaten/curatoren.
Lees meer...

.: Achtergesteld Deposito
Het Product Achtergesteld Deposito was puur via internet te koop. Velen hebben zich nooit
gerealiseerd dat het woord achtergesteld kon betekenen dat je ál je geld kon kwijtraken. Lees
meer....

.: Samenwerking
DSB Depositos werkt nauw samen met de rechtsbijstandverzekeraars Achmea, ARAG, DAS,
SRK en Univé. Lees meer....

.: Lid worden

Verenigen is essentieel
Lid worden is voor u maar ook voor ons allen van groot belang. Hoe meer leden, hoe meer we
met ons allen kans hebben om ons geld terug te krijgen.
Lees meer...
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.: Laatste Nieuws
18 april 2013: BM 2013-6 is uit. Zie forum Lees meer

30 juni 2011: PERSBERICHT Rechter beslist dat Achtergestelde Depositos van DSB toch
onder Deposito Garantie Stelsel vallen

Lees meer nieuws....

DSBdepositos treft schikking met curatoren !
Achtergestelde vorderingen deels om te zetten naar een concurrente
vordering
De vereniging DSBdepositos voert via een drietal proefprocedures de strijd tegen de failliete
boedel van DSB Bank in de procedure “Koop op afstand”. Zie voor een nadere beschrijving
onder menu "Nieuws & activiteiten" - "Procedures" - Procedure 2. Deze procedures worden in
opdracht van de vereniging gevoerd door het bekende advocatenkantoor Wijn & Stael
Advocaten in Utrecht.

Het voor de vereniging gunstige vonnis van de rechtbank Amsterdam op 11 juli 2012 is voor de
curatoren aanleiding geweest om bereid te zijn serieus over een schikking te praten. De leden
van de vereniging zijn geïnformeerd over de voorgestelde schikking, en hebben op de
algemene ledenvergadering van 19 januari 2013 goedkeuring gegeven aan de regeling.
Achtergestelde spaarders die instemmen met de regeling, kunnen binnen 4 weken de eerste
uitkering van 27% tegemoet zien.

Bent u nog geen lid, en wilt u meer informatie over de regeling, stuurt u dan een mail naar info
@dsbdepositos.nl
met vermelding van uw telefoonnummer, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.
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Na de winst op DNB in de Deposito Garantie Stelsel procedure is dit een belangrijk tweede
resultaat van de vereniging. Heeft u nog een achtergestelde vordering bij DSB Bank? Sluit u
zich dan ook aan bij de vereniging. Een vereniging voor en door leden, ondersteund door een
advocatenkantoor van naam en faam. Reeds 73% van de nog openstaande achtergestelde
vorderingen is reeds aangesloten bij de vereniging. Door onder meer de vele leden kent
DSBdepositos een relatief lage contributie en werkt niet met succesfees (no cure no pay).
Behaalde resultaten zijn voor u.

Het is nu extra belangrijk om u ook bij de vereniging aan te sluiten! Op dit moment is een
procedure tegen DNB/AFM in voorbereiding, wederom ondersteunt door Wijn & Stael
Advocaten. Blijft u ook op de hoogte via onze nieuwsbrieven exclusief voor leden, steun de
procedure en beslis mee. Onder het menu
Lid worden
vindt u hoe u zich kunt aanmelden bij de vereniging.

.: Wat zeggen anderen over DSBdepositos
Curatoren: "wij geven u in overweging lid te worden van deze Vereniging" Lees meer....
Tros Radar: "DSB Depositos steekt er met kop en schouders bovenuit" Lees meer....

.: Lotgenoot verhalen

38 gedupeerden vertellen hun verhaal.

Lees meer ....
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