VOORWAARDEN DEELNAME EN PROCESVOLMACHT
STICHTING PARTICIPANTENBELANGEN QI
1)

a)

b)
c)
2)

3)

Algemeen
De Stichting Participantenbelangen QI (de “Stichting”) is op 4 oktober 2011 opgericht met als doel de behartiging
van de belangen van participanten die hebben geïnvesteerd in beleggingsproducten van Quality Investments.
Meer in het bijzonder tracht de Stichting – in dan wel buiten rechte – voor en namens de participanten financiële
compensatie te verkrijgen voor de schade die zij hebben geleden als gevolg van hun participatie in de fondsen
van Quality Investments. De oprichtingsakte van de Stichting met daarin onder meer een uitvoerige
doelomschrijving wordt op verzoek aan de Deelnemer toegezonden.
De participant die zich heeft aangemeld bij de Stichting heeft één of meerdere van de volgende participaties in
beleggingsfondsen van Quality Investments (de “Deelnemer”),
De voorwaarden van de deelname door de Deelnemer aan de Stichting en de voorwaarden en wijze waarop de
belangen van de Deelnemer worden behartigd zijn in dit document vastgelegd.

Belangenbehartiging door de Stichting en Procesvolmacht
a) De Stichting behartigt in algemene zin de belangen van participanten in de beleggingsfondsen van
Quality Investments. Over de concrete wijze van de invulling van deze belangenbehartiging zal de
Stichting de Deelnemer geregeld informeren door middel van verzending van bulletins en het
houden van informatiebijeenkomsten.
b) De Stichting zal tevens namens de Deelnemer trachten om de schade te beperken en in rechte
compensatie voor de geleden schade te verkrijgen. Door middel van aanmelding bij de Stichting en
acceptatie van onderhavige voorwaarden geeft de Deelnemer hiertoe een volmacht aan de
Stichting om in naam van de Deelnemer:
i)
In rechte op te treden jegens Quality Investments B.V. en/of Quality Investments Holding B.V. en/of
Quality Investments Nederland B.V. en/of HRM Advocaten en/of Watershed LLC en/of The Peck Law Firm
en/of aan deze vennootschappen verbonden (buitenlandse) vennootschappen, fondsen, trusts en/of
personen (waaronder begrepen (doch niet daartoe beperkt) de heer F. Laan, de heer D. Moens, de heer A.
Doorenspleet, de heer C.D.M. Blom, mevrouw D. Peck), althans jegens een of meerdere nader aan te wijzen
(rechts-) personen in verband met de vorderingen van de Volmachtgever tot vergoeding van de schade die
de Volmachtgever heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de participatie(s) in de fondsen van Quality
Investments.
ii)
Zo nodig alle aan het voorgaande gerelateerde (juridische) acties te treffen, waaronder begrepen het
leggen van conservatoire beslagen, het verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen en het
namens de Volmachtgever treffen van minnelijke regelingen ter compensatie van de geleden schade;
iii)
Verder namens de Deelnemer alle andere overige (rechts-) handelingen te verrichten die de Stichting in
verband met het voorgaande noodzakelijk of wenselijk acht;
iv)
Ten aanzien van deze volmacht geldt tevens het volgende:
(1) De Deelnemer verstrekt aan de Stichting een volledig overzicht van de participaties die worden
gehouden. Participaties die niet bij de Stichting zijn aangemeld zullen door de Stichting niet worden
meegenomen in de schadevergoedingsprocedure en/of eventuele bemiddelingen voor compensatie van
de door de Deelnemer geleden schade;
(2) De Stichting heeft de bevoegdheid om de onderhavige volmacht aan een ander te verlenen, dan wel een
ander – waaronder begrepen haar advocaat – in haar plaats te stellen;
(3) De Stichting is bij het verrichten van rechtshandelingen met gebruikmaking van de onderhavige volmacht
gerechtigd om eveneens op te treden als gevolmachtigde van één of meer andere participanten in de
hiervoor bedoelde beleggingsfondsen;
(4) Deze volmacht kan slechts worden herroepen door een schriftelijke kennisgeving daarvan aan het adres
van de Stichting;
(5) De Deelnemer zal aan de Stichting alle medewerking verlenen die nodig zal zijn voor de goede
uitvoering van de (rechts-) handelingen als bedoeld in deze volmacht en zal voorts op verzoek van de
Stichting daartoe alle benodigde documenten en informatie verstrekken;
a)

b)

c)

Kosten
De Stichting heeft geen enkel financieel belang bij de uitkomst van de belangenbehartiging van de Deelnemer of
het voeren van een procedure namens de Deelnemer. De kosten die in dit verband door de Stichting worden
gemaakt (het betreft hier operationele kosten, kosten voor adviseurs, advocaat kosten, griffierechten, etc) zullen
over alle Deelnemers naar rato van de face value ( verzekerde waarde) van de Participaties worden omgeslagen
op de wijze als in dit artikel is bepaald.
Bij aanmelding bij de Stichting is de Deelnemer is een initiële vergoeding verschuldigd die is gerelateerd aan de
hoogte van de participatie(s) van de Deelnemer. Indien wordt belegd in dollars bedraagt deze vergoeding EUR 50
per USD 100.000 ´face value´ (verzekerde waarde). Bij een belegging in euro´s bedraagt deze vergoeding EUR
70 per EUR 100.000 ´face value´ (verzekerde waarde).
Indien de initiële bijdrage of een eventuele vervolg bijdrage niet voldoende blijkt te zijn voor dekking van de te
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5)
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maken (juridische) kosten dan zal de Stichting de Deelnemer daarover steeds tijdig schriftelijk informeren en zal
de Deelnemer worden verzocht om een aanvullende bijdrage te doen. Deze bijdrage zal steeds naar rato van de
totale ´face value´ van de participaties van de Deelnemer in rekening worden gebracht.
Betaling van de in dit artikel bedoelde bijdragen dient plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van
de Stichting met rekeningnummer 50.62.60.135 (IBAN NL 33ABNA0506260135 BIC ABNANL2A) ten name van
bijdrage kosten Stichting Participantenbelangen QI onder vermelding van de naam van de Deelnemer.
De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de bijdrage. Indien – om wat voor reden dan
ook – geen betaling is ontvangen door de Stichting, is de Stichting gerechtigd de Deelnemer van verdere
deelneming uit te sluiten.
Diverse bepalingen
De Deelnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van de (al dan niet op verzoek van de Stichting) aan
de Stichting verstrekte informatie en documenten die benodigd zijn voor de behartiging van de belangen van de
Deelnemer. De Stichting is niet aansprakelijk voor het ontbreken van deze stukken of eventuele gebreken in deze
stukken.
De Stichting is gerechtigd om ter uitvoering van deze Overeenkomst en de behartiging van de belangen van de
Deelnemer derden in te schakelen. Zij zal de Deelnemer hier steeds over informeren. De Stichting staat evenwel
niet in voor de door deze ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden.
De Deelnemer geeft de Stichting toestemming om al dan niet mede namens de Deelnemer alle informatie op te
vragen bij alle bij de Participaties betrokken partijen.
De Stichting maakt gebruik van haar bevoegdheden uit deze Overeenkomst en haar statuten met inachtneming
van de belangen van de Deelnemer, één en ander overeenkomstig de statutaire doelstellingen van de Stichting.
De Stichting sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Deelnemer en/of derde(n) uit. De Deelnemer
vrijwaart de Stichting en de aan haar verbonden personen en entiteiten voor iedere schade of nadeel die de
Deelnemer als gevolg of met betrekking tot de werkzaamheden van de Stichting zou kunnen ondervinden. Dit
laatste is meer in bijzonder van toepassing ten aanzien van de uitkomst van gerechtelijke procedures die de
Stichting namens de Deelnemer voert of heeft gevoerd en/of schikkingen die de Stichting namens de Deelnemer
heeft getroffen.
Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, althans voor de duur van de door de Stichting ten
behoeve van de Deelnemer te verrichten werkzaamheden. De Deelnemer is gerechtigd deze Overeenkomst op
ieder moment schriftelijk op te zeggen, in welk geval de Stichting haar werkzaamheden ten behoeve van de
Deelnemer onmiddellijk zal staken. De Stichting draagt jegens de Deelnemer geen enkele verantwoordelijkheid
voor de gevolgen hiervan ten aanzien van de te voeren of gevoerde gerechtelijke procedure(s) en/of te treffen of
getroffen schikkingen. In geval van opzegging is de Deelnemer niet gerechtigd tot restitutie van de reeds aan de
Stichting betaalde kosten.
Toepasselijk recht en Forum
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van
overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam. Deze forumkeuze geldt ook voor de voorzieningenrechter in kort geding.

Aldus opgemaakt door de Stichting Participantenbelangen QI op 25 november 2011
Voor akkoord (mede ter zake de volmachtverlening) en aanmelding bij de Stichting:
Naam:

___________________________________

Adres:

___________________________________

Plaats:

___________________________________

Participatie(s):

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Handtekening

datum ondertekening

Deze voorwaarden graag ondertekend met een kopie van het paspoort van de deelnemer
(indien de houder van de participatie(s) een vennootschap betreft dan graag een (kopie) van een uittreksel uit het
handelsregister en een kopie van het paspoort van de bestuurder)
per post of per e-mail retourneren naar:
Stichting Participantenbelangen QI
Postbus 4030
NL- 2301 RA Leiden
Nederland
E-mail: bestuur@spqi.nl

