DEELNEMINGSOVEREENKOMST
Stichting Diesel Emissions Justice

Deze overeenkomst is aangegaan op _________________________ 2021 tussen
1.

De stichting naar Nederlands recht, Stichting Diesel Emissions Justice, Herengracht 282,
1016 BX Amsterdam (de Stichting)

2.

De tegenwoordige of voormalige eigenaar of gebruiker (bijvoorbeeld in verband met lease)
van de auto met het volgende chassisnummer of Voertuig identificatienummer:
Chassisnummer/VIN:

__________________________________________________

Naam:

__________________________________________________

Adres:

__________________________________________________

Postcode en woonplaats:

__________________________________________________

Land:

__________________________________________________

Email:

__________________________________________________

Hierna aan te duiden als: de Deelnemer,
Achtergrond
A

De Deelnemer heeft beweerdelijk nadeel geleden door een auto te kopen, in eigendom of lease
te hebben die door Daimler AG en/of een van haar dochtermaatschappijen is gefabriceerd.
Deze partijen hebben op bedrieglijke wijze de software van die auto gemanipuleerd om de
voertuigemissies in testopstellingen te beïnvloeden en hebben in dit verband misleidende
mededelingen gedaan (het Dieselschandaal). De Deelnemer meent een vordering te hebben
op Daimler/of een van de andere verantwoordelijke partijen (de Verweerders) die
voortvloeit uit het Dieselschandaal en het feit dat de auto als gevolg daarvan niet aan de
typegoedkeuringsvereisten voldoet (de Vordering).

B

De Stichting heeft in Nederland een collectieve actieprocedure tegen de Verweerders
opgestart bij de Rechtbank Amsterdam teneinde de Vordering ten behoeve van de Deelnemer
jegens hen geldend te maken. De Stichting streeft in dit kader in Nederland tevens een
collectieve schikking na bij de Rechtbank Amsterdam of het Hof Amsterdam teneinde ten
behoeve van de Deelnemer compensatie te verkrijgen.

C

Op grond van haar statuten is de Stichting bevoegd om deze deelnemingsovereenkomst aan te
gaan.

De Partijen komen overeen:
Artikel 1

De Deelnemer ondersteunt het doel van de Stichting en de door de Stichting in Nederland op
te starten of opgestarte procedures. In dit verband verleent de Deelnemer aan de Stichting het
exclusieve recht en de bevoegdheid om namens deze een opt-in of opt-out verklaring af te
leggen ten aanzien van de procedures die in Nederland in diens belang worden gevoerd, en om
namens deze iedere (rechts)handeling te verrichten die de Stichting in verband met deze
procedures noodzakelijk acht. De Deelnemer zal iedere redelijke rechterlijke uitspraak of
schikking steunen die de Stichting ten behoeve van de Deelnemer heeft helpen tot stand te
brengen. De Deelnemer verleent de Stichting daarnaast het exclusieve recht en de
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bevoegdheid om namens hem/haar met de Verweerders over de voorwaarden van een
mogelijke schikking omtrent de Vordering te onderhandelen en namens hem/haar ter zake
van enige collectieve schikking een opt-in of opt-out verklaring af te leggen. De Deelnemer
verleent de Stichting uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar naam en andere relevante
gegevens omtrent zijn/haar Vordering in processtukken te vermelden, alsmede in andere
vertrouwelijke stukken die de Stichting met de rechtbank en/of de Verweerders zal
uitwisselen. Op verzoek van de Stichting verstrekt de Deelnemer alle bewijsstukken omtrent
zijn/haar eigendom en/of gebruiksrechten (zoals lease) met betrekking tot de relevante
auto(s), het door hem/haar geleden nadeel en alle andere relevante informatie die met het oog
op onderhandelingen en gerechtelijke procedures vereist is.
Artikel 2

De Deelnemer verleent toestemming aan iedere relevante partij, waaronder de nationale
voertuig registratie autoriteit en de claims administrator, om op verzoek met de Stichting of
haar vertegenwoordigers te communiceren en de Stichting of haar vertegenwoordigers van
ieder relevant document of iedere relevante informatie te voorzien die de desbetreffende
partij in haar bezit heeft en die de Stichting of haar vertegenwoordigers met het oog op de
vorderingen van de Deelnemer in redelijkheid relevant achten.

Artikel 3. De Deelnemer onderkent dat de Stichting een (voorgestelde) schikking kan afwijzen op de
grond dat deze onvoldoende recht doet aan de belangen van de Deelnemer. De Stichting kan
in dat geval verdere onderhandelingen inzetten, (voort)procederen of andere acties nastreven
zoals omschreven in de statuten van de Stichting. Wanneer de Stichting er echter in slaagt
overeenstemming te bereiken over een schikking voor alle of voor een deel van de
Deelnemers, steunt de Deelnemer ieder verzoek van de Stichting aan ieder Gerecht tot
algemeen verbindendverklaring van een schikkingsovereenkomst. Deze goedkeuring omvat
mede de in die overeenkomst opgenomen vergoeding voor belangenbehartigers.
Artikel 4. De Stichting werkt op basis van ‘no cure no pay’. Dit betekent dat de Deelnemer vooraf geen
betalingen behoeft te doen aan de Stichting of haar advocaten. De Partijen onderkennen dat de
Stichting haar (juridische) acties jegens de Verweerders uitsluitend met de door een
procesfinancier (de Financier) ter beschikking gestelde middelen kan ondernemen.
Artikel 5. Slechts indien en voor zover compensatie onherroepelijk betaalbaar wordt aan de Deelnemer
(de Opbrengsten) heeft de Stichting of, uiteindelijk, de Financier, recht op een
prestatieafhankelijke beloning (de Fee) van maximaal 27,5% (inclusief BTW, voor zover van
toepassing) van de Opbrengsten ter compensatie van de kosten die de Stichting ten behoeve
van de Deelnemer heeft gemaakt. Deze kosten omvatten zowel de kosten voor juridische
bijstand (de Legal Fee) als de kosten voor het verkrijgen van voorfinanciering van de
Financier (de Financial Fee). De Deelnemer accepteert en stemt er onherroepelijk mee in dat
de Fee door de Verweerders of eventuele derden rechtstreeks aan de Stichting of, uiteindelijk,
aan de Financier zal worden uitbetaald.
Artikel 6. De Deelnemer onderkent dat:
-

-

het aangaan van deze deelnemingsovereenkomst de verjaringstermijn van de
vorderingen van de Deelnemer niet stuit en dat de verantwoordelijkheid voor een tijdige
stuiting van de verjaring onder het toepasselijke recht uitsluitend bij hem/haar rust. De
Stichting kan namens de Deelnemer beschikbare stuitingsmaatregelen ondernemen voor
zover dit in de relevante jurisdictie op een collectieve basis mogelijk is. De Deelnemer
stemt er desondanks mee in dat het voorgaande de Deelnemer niet bevrijdt van haar/zijn
eigen verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke stappen te ondernemen teneinde de
geldigheid van zijn/haar vordering te waarborgen;
de werkzaamheden van de Stichting namens de Deelnemer teneinde voor deze
compensatie te verkrijgen geen advocaat-cliënt verhouding met de Deelnemer of tot stand
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brengen, niet als juridisch advies zijn aan te merken en geen substituut zijn voor het
verkrijgen van onafhankelijk juridisch advies van een gekwalificeerde advocaat. De
Deelnemer zal zijn/haar eigen advocaat raadplegen met betrekking tot enige specifieke
juridische kwestie.
Artikel 7. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Deelnemer niet reeds
juridische acties heeft ondernomen jegens enige Verweerder tenzij de Deelnemer zich uit
dergelijke procedures heeft teruggetrokken. De Deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij geen
parallelle procedures heeft lopen tegen een of meerdere van de Verweerders met betrekking
tot het Dieselschandaal.
Artikel 8. De Stichting zal redelijke inspanningen verrichten teneinde haar doelstellingen te bereiken.
Partijen zijn zich er volledig van bewust dat de Stichting, gelet op de onzekerheden,
beperkingen en complexiteit van de materie die het onderwerp is van deze overeenkomst,
geen gunstige uitkomst kan garanderen. De Deelnemer verleent de Stichting, de leden van
haar bestuur en raad van toezicht, haar adviseurs en de Financier kwijting in verband met
mogelijke vorderingen, aansprakelijkheden verplichtingen die op enigerlei wijze verband
houden met de te voeren procedures of onderhandelingen, alsook met de uitvoering of
implementatie van een schikkingsovereenkomst door de Stichting, behalve in gevallen van
opzet of grove schuld.
Artikel 9. De Deelnemer stemt ermee in dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze
overeenkomst eenzijdig door de Stichting kunnen worden overgedragen aan een andere
organisatie zoals een stichting of een vereniging, onder de voorwaarde dat deze organisatie
dezelfde doelstelling heeft als de Stichting en dat het bestuur van de Stichting deze overdracht
in het belang acht van de Deelnemer en de Stichting. De Stichting zal de Deelnemer deugdelijk
op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.
Artikel 10. De Deelnemer kan zich, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit deze overeenkomst met
inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van ondertekening
van de overeenkomst. De Deelnemer dient de Stichting van de uitoefening van dat recht per email te informeren (info@emissionsjustice.com) en de Stichting zal de ontvangst hiervan
schriftelijk binnen dertig (30) dagen bevestigen. De Deelnemer kan zich ook op enig moment
zonder opgaaf van redenen met een schriftelijke verklaring uit deze overeenkomst
terugtrekken met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen (e-mail aan
info@emissionsjustice.com). De Deelnemer zal echter de Fee verschuldigd zijn aan de
Stichting of, uiteindelijk, de Financier, in het geval de Deelnemer zich terugtrekt (i) na de
datum waarop een schikkingsovereenkomst met de Verweerders is aangekondigd of (ii) nadat
in een door de Stichting aangespannen procedure een positief rechterlijk vonnis in een
bodemzaak zal zijn gewezen.
Voor de uitvoering van deze overeenkomst, zal de Stichting persoonsgegevens van de
deelnemer verwerken op de wijze zoals beschreven in het Privacybeleid, beschikbaar via
https://www.emissionsjustice.com/privacybeleid .
Artikel 11. De Stichting zal met de Deelnemer uitsluitend via haar website en door middel van email
communiceren, en in de Engelse taal. De Deelnemer erkent en accepteert dat iedere
uitwisseling van informatie in deze taal geschiedt. Er zijn versies in verschillende talen van
deze Overeenkomst beschikbaar gemaakt teneinde de participanten in staat te stellen de
inhoud van deze Overeenkomst te beoordelen. In geval van taalkundige verschillen zal, voor
de deelnemers die de Nederlandse versie van deze Overeenkomst hebben getekend, de
Nederlandse tekst leidend zijn. Voor deelnemers die de Engelse versie van deze Overeenkomst
hebben getekend, dan wel enige andere versie dan de Nederlandse, zal de tekst van de Engelse
versie leidend zijn.
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Artikel 12 Als op enig moment een bepaling van deze overeenkomst naar het recht van een bepaalde
jurisdictie op enige wijze onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar zal blijken te zijn, dan zal dit
geen gevolgen hebben voor de wettigheid, rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van de
resterende bepalingen, noch voor de wettigheid, rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid van die
bepaling volgens het recht van enige andere jurisdictie. In een dergelijk geval zal de relevante
bepaling worden vervangen met een geldige bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de
oorspronkelijke bepaling.
Artikel 13. Deze overeenkomst wordt beheerst door en zal worden uitgelegd in overeenstemming met
Nederlands recht. Geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst en die niet
binnen tien (10) werkdagen worden geschikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in
Amsterdam.
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