
in naam dec KoElingin

~ 011111 S

RECHTBANK 's-HERTOGE~dBOSCH

Sector civic) re~ht

7.aaknum~ner / roli~i~mmer;

Vonnis vas► 18 mei 2411

in do zaaEc van

wonende to O ,
2.
wonende to O
eisers,
advocaat mr. J.C.T. Papeveld to Waal~vijk

te~;en

I . ven~lootschap order firma
H A

~evesti~;d to ( ),
2.
N ,
wonende to H ( },
3. Hwoi~ende le H ( },
gcdaagden,
ad~~ocaat mr. M.J.P.M. van de Westerto to Fiehnond

S ,

K

t'artije~3 zulleit hierna S c.s. en H c.s. respectie>>elijk HA t-~ en NgeE~ac~nd worded.

1. lle procedure

1.1, Het verloap vz~i de procedure blijkt uit:
- het tusseEivonnis van juni 2Q10
- het proces-ve~•baai van comparitie vast deceFnber 2010.

1.2. Teat slotte is vo~~nis bepaald.

2. De feiren

2.1. S en K zijn van thans jaar oad metopgroeiende kinderen. S c.s. heeft in 2007 hct plan o~gevat om xijntoenmalige woni»b to O to verko~en cn de van
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K , ~;elegen aan het aches to U , ~1n to k~pen. Dc Dude wonin~ haci
een vrije vcr(:oop~~~aarde van circa EUR ,- malr er rustte slog ~~~eE een l~ypoil~ecaire
sch~sld op. In vcrbtmd met de aai~koop vain de nici~~+re ~vanin~ dienden vin

K uitbekociit tc ~vorden enrott een verbouwinb bekostigd morten worden.
In de~e periode hid S cs. circa f-;UR ,- belegd in obligaties van de

hank eta Ueschikte l~ij daarn~ast aver circa LU12 ,- spaa~rtc~oeden.
S was sedci~t april 2005

zijn belastbaar jaarinkomen in 2048 was circa CIJR

22. Via kennissen kwam S c.s, in contact met 1-i die san~eiz met
N eei~ anderneminb drijR a~~der de naam Ef

A . De onderneminb houdt zich bczig met de bemiddelin~ in
scl~Adeverzekcrinacn, hypotheken en fondsbele~in~en en beschikt daartae over een
ver~unnin~ van de AFM. S c.s. ~vilde advies in verband met do nankoop en
verbou~ving van liu~z nicuwe {sand en vroe~; daaiYiaast ook advies met betrekki~~~ tot de
beleggi~~g i~t de Danskebank en omt~•ent let zo b~msti~ mogelijk bele~en van een eventueel
overschot. In dat leader heeft H S c.s. een aantal kere►i in de periode
tussen augustus 2007 en februari 2008 in de avand~u•en thuis bezacht. Tijdens het
eerste bczoek had S de fittancit;le situatie met alle persoonlijke ge~evens
uit~ewerkt en beschikbaar. "['ijdens dere gesprekken is order meer gesproken aver de
bereidheid van S c.s. om risicds ce lope~~. Va~i het ad~~ies is door H
c,s. niets op papier gesteld; we! zijn er bcrehenh~~en ~;etaos~d dis de effecter van het
totaatadvies lieten zien ~osls de d~araan verbonde~i lasten, de maaitdtasten, de fiscale
gevotgen et cetera.

23. in de eerste helft van 2Q08 I~ecit S c.s. een cfrietal over~e~ikomsten
~esloien:

• een (Irypotl~eca+re) ~;eldleniog ad EUR ,- bij Bt.G Hypotheken tegezl een (i4
jaar vaste) rei~te van 5,25%. Uit de notA van afrekeE~iEib van 4 ,mart 2008 blijkt dat
van de geldlenic~g - order meer - EUR ,- is uitbeta~ld aan de zussen vaii

K , r~tinz CIJR ,- overdractztsbelasting is betaald, EUR
,- ii2 bouwdepot is ~eplaafst en ruim EUI2 ,- aan S c.s. is

E~itbetaafd. De afsluitprovisie bedrae~ EUR ,- en is ten ~oede ~ekomen va~~
H c.s.;

• eei~ ob[i~atielenin~ d.d. 12 fel~reEari aaos tusse~~ S en Easy Life
Investments BV (hieriia ELI), waarbij S voor een l~edrag vain EUR

,- aan door EL( uitgc~even oUli~aties heeft gekocht, door faatst~enoemde
aao to wes~den voor de fi«anciering van (Amerikaanse) Ieveiispoiissen (zogel;etei~
Life 5ettlemeizts} zoa[s beschreven iii het door ELI uit~egeve» prospectus. Bovenop
de I~oofdson~ ad CUR ,- hceft S EUR 2,5°10 (F,UR ,-)
emissiekostert becaald. C)e obligatielening kende bij a~tnva~~g een looptijd van t0
►•espectievelijk (~~a verlengin~) 20 ja r en zou aa~~ het erode ervan worden afgelast.
Over de lenin~ was ELI ee~i (enkelvoudi~e) renter vcrschuldi~d van 14% per jaar en
word in maandelijkse te~•mijnen betaald. Het was de bedoelinb dat met de rente de
maandlasten werden gedrukt en dat de inlet bij aflossing zou worden gebruikt om
de liypotheek mee of to lossen;

• vender Iteeft S cs. op of ontstreeks juni 200$ middels betatin~ van een
bedrag vin EUR ,- eet~ partici~~atie verworven in he[ Arasbridge Unit Trust
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l~nhanced Rettu~n fwid (hiern~ 1~et Arast~~~tds) ter ~vaarde vnn IUR ,-. I~let
Arasfonds belegt, net als El.,I, in 1_ife S~ttleme~tfs.

2.~. Op okrober 2UU8 is F;t..,l door dcze rechtba~ik in sta~it vein faillissement
vet~klaard. El.l heeTt op grond ~~an de met S c.s. gesloten overeenkomst vijf
rentete►•►ny~~en van e!k CUR ,- betaaEd. Nadat het faiUissement is uitgesproken hebUefi
geen betaliiigen (re~~te Hoch affc~ssing) meet• plaatsgevanden. Vast staat dat slechts eeii r_eer
beperkt deel (volgens H c.s. circa EUR 7 miljoen} van de door ELI bij 1~et
publiek (w~aaronder S c.s.) aangetrokke;r~ gelde~~ (in 2,5 jaar tijd circa EUR 41
iniljoen) is aai~~;~~~~end om tc im~estcren in life Settlemecjts en dat het ovcrgrote decl --
~ndei• meer - is ge6ruikt om de (excessievc) levensstijt van de — in:niddels eveneens
gefailleerde - (feitelijk) leidin~;e~~enden van ELI to bekosti~;eti.

2.5 1-I c.s. heeft een onderhandse akte in het ceding gebracl~t wAas-uit
volgens hem blijkt dat tussen H eE~ ELI is een arbeidsavereenkomst voor
bepaalde tijd is gesloten, oE~ frond Fvanrvan H met ingang van au~ustas 2047
als prodact specialist buitendienst in dienst is geti~eden voor 8 uren per week. H
zou zich —order meer — hebben verbonde~i o~n nieuwe en bestaande relaties to adviseren.
Naast het ~vereengekomen (vaste} minimwt~loon ad EUR zou H recht
I~ebben on 100% van cie door ELI ontvan~en emissiekosten (inclusief 8% vakantiegeld),
minus de werEcgeverslasten, minus het vastgestelde basissalaris en Eninus vakantiegeld over
dit basissala~•is.

2.6. Op verzoek van S c.s. is vooraf~aand aan de procedure teEi taste van
EI c.s. coE~servatair derdeiihcslag gclegd order ceit vijftal banker. Na let

uitbrengen van de daavaarding heeft S c.s. conseivatoir verhaatsbeslag gelegd op
de aAn H e» N toeb~liorende wo~ling.

3. Het geschil

3.1. S c.s. vordert — santen~evat en na eisvermeerderii~~ - veroordeting vain
H c.s. tot betaling vain EUR ; , atthai~s ee~i in goede justitie to 6epalen

bedrag, to vermeerderen met de ~vettelijke rente over EUR ,- iii~aande de dag der
da~vaarciing en voorts ver~neercierd i~tet de ~vettelijke rents aver de mis~elopett
coi3ponbetaling~n vaEiaf oktober 2Q08 tot en met de maand ~+~~aarin de daor S
misgeto~en eEi nog nus to [open couponbetaliit~en ad EUR voldaan ~~vorden, aEdians
vanaf enig ander door de rechtbank in goedc justitie to bepalen datum. Vender vardert
S c.s. vergoeding va~i de buitengerechtelijk ii~cassokosten op voet van artikel G:96 sub
c BW, to bepaten op 2 punter van het toepasselijke liquidatietarief, althaits een in goede
justitie to bepalen bedrag en vender dat H c.s. in de proceskosten wordt
veraardeeld, dc' bestagicasten daarin begrepen.

3.2. S c.s. voe~rt daareoe — kort samengevat — aan dat tosser hem en
H c.s. een overeenkamst vaa opcfrAcht is totstandgckomen, op gro»d ~vaarvan
laatstge►ioemde S c.s. van financieeel advics heeft ~ediertd. Op frond van dit
advies lieeft S c.s. — ander meer — de oE~ligati~leni~~g met ELI afgesloten.

H c.s. is iekortgesel3oten in de nakoming va» die o~ereenkomst doordat hij bij zijn
advisering niet heeft gehandeld zoals van een redelijk ha~~detEnd en redelijk bekwaazn
fina~~cieel adviseur mag wordeiz ~~erwaclit. Ii c.s. was, nu hij l~eeft geadviseerd
over en bemiddeld Ui.j de totstandkomi»g van een financieel product, gehouden om zich
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overeenkomsti~ tic verplic)ttingen uit de l~~et op het financieel tuezicht (VVft) to ~edra~en.
l.lit die ~~-c:t vtoeit under meer vaoiK dat bij het advisere~i eeif profiel ntoet ~vorden op~estc{d
i~~dacl~tig het 'ken u~v klant beginsel` e~~ dat bij de advisering d~armc:e rekc:ning +vordt
getzc>~~c#en. Uit de bij S c.s. inge~+~on~fen inlicl~tin~e~t bli.jkt dat voo►• S
c.s. een coiiservatief profie! geldt en dat hem dais ook uitsl~fitend ee~~ conservatief tinanciecl
product mag ~~orden geadviseerd. H c;.s. heeft S c.s. met de E(.1-
obligatielening daarenie~et~ eei~ zees• risicovo{ product geadviseerd, stellei~de dat dit p~•oduct
niet risicovaE was. Het zou zelfs, aldus !{ c.s., cen veili~; financieel ii~strE~ment
ziji~. Hoe~~~el een obligatie op zichzelf Eiiet als een risicoval product kan worden gezien komt
het voor ~+gat betreft de a~n het product verbonden risico's met name aan ap de persoon van
de debiteur, waarbij geldt dat het rendeinent tocneemt naarmate het risico groter is.
H cs. l~eeft S nic:t ~einformeerd dat cle obligatielenin~ ELl net ecn
ge~;Arandeercie coupon va~~ 1 d% zeer risico~rol ~i~as, Hoch is S c.s. beinformeard
over de correlatie t~isse~~ de hole coupo~i en het !loge risico. E-[ cs. heeft
S c.s. evenmin gewezen op het risico dat de obligatie aan I~et einde van de looptijd diet
zou worden afbelost nocl~ op het risicc~ dat 13ij niet land zou kunnen rekenen op de coupon
en er zelfs rekening mee ►nowt houden dat die coupoEi ~~ooit zou worde~z uitgekeerd.
S c.s. heeft pas achter~f vernomen dat ELI niet antler toezicht stond vats het AFM en
dat de door ELI uit~;egeven oi~li~atielenina werd aangcmerkt a{s een wild-west product
waarop de Vrijstellingsregeling Wft van toepassin~ is, op grond waarvan de prospecEus niet
ter goeclkeus•in~ aan de AFM behoefi to ~;jorden voorgelegd. H cs. had
S c.s., gelet op de informatie die t~ij vau S had ontvangen, moeten ontr~den
om dit product aan to schaffcn, altljans S c.s. in niet ~nis to verstane bewoordin~en
~ti~eten waarsehuweii voo~• de specifieke risica's vpn dit product. Aei~teraf is S
c.s. geblehen dat H ten tijdc van zijn adviserin~ in looi~die~►st wcrkzaam ti+'as
van EI.I. S c.s. is dear indertij8 niet over geinformeerd en had H cs.
joist aan~;ezocllt vanwege [yet felt dat Itij zicl► afs deskundi~ en onail~anketijk tussenpersooi~
presenteerde. Door dit dienstverbaE~d voor S to verxwijget~ fteeft H de
sehijn ~ewekt dat t~{ onaflzankelijic advies verstrekte ter take cte LL!-
obligatielening, terwijl dit ad~ries in werkelijkheid volstrekt subjectief was, in~egeven doa•
de befa~~gen van zijn werkgever ELT. lndien S c.s. van het dicnstverba~~d had
geweten dan had l~ij ook ge~ueten dat van cell onafl~ankeiijk advies been sprake was. Door
de obli~;atieienit~g niet to o~~traden en zijn duhbelral to verzwij~en heeft H c.s.
~~iet gehandeld zoats van een cedelijk handelend en redelij(c bek~~~aam fii~ancieel
dienstverleEier mag ~~~orden vecwaclrt. Aldus heet~ H c.s. niet alleen aehandetd
in strijd met artikef 7:40U ja 7:401 jo 6.74 B~~V maar moet dat handelen ook als
anrechtmati~; je~;ens S c.s. woE•deTi aangeinertct. De schade die S als
~evol~; hiervan heeft geleden en r~og zat lijden bestaat uit de inleg ad EUR >-
alsmede de gederfde — in de ovcree{~komst met ELI in het vooruitzicht ~estelde doch niet
hetaatde — rente act in totaal EUR ,-.

3.3. 1-I c.s. voert bij wege van verweer — under meer —het volgende aan.
H c.s. is gevraagd to advisere« o►ntrent de financieriii~ van de aankoop va~~ de

woning aan I~ef to O . In 2008 heeft S c.s. r~chEsireeks en
zonder tusse~zkomst va~~ H cs. een obligatielenin~ van EUR ,-
afgesloien bij L-Lt, H was op dat a»o►nent in loondienst werkzaam bij ~L( en
I~eeft S c.s. daar bij zij~i adviserin~; ter take doze overeenkoi~ist auk uitdt•Eikkelijk
ap gew~ezen, waarbij hij S c.s. under meer cij~t Easy Life visitehaartje hceft
~egeveii. De laatste gespre[cken voor lief aangaan van de overeeizkontst met ELI l~ebben
onmisk~nbaar en ondubbelzinni~ pl~atsge~roi~den tussen S es. en H
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in zijr~ hoedai~igheic4 van we~•knemer ~~an f;Ll. O~nd~t 1-1 icr take de
lt)1S1111CII(Oililit~ vast de ot~ligatielening tassel; S c.s. en ELl uitskuitend in
hoc:dani~;heid van ~t~erknemer vats 1~I,I heeft ~ehanclelcl ziji~ ~;eda~gden in de hoed~itlt~~l@ICS
~vaarin zij rij~i geda~vaarct tlalrvoor niet verant~~~~ordelijk. t3ovenciien staat het
loas~die~~stverband vain 1-~ aan zijn onafhankelijkheid bij de advisering r;let in de
~ve~. llet siond [~l ondanks zijii dicnstvcrb~tnct vrij aok andere producten aan to
hevelei~, waarap hij zelfs c;en ho~cre ~rbviSie voor I~ad ku'nnen krij~en. Er is in dere
►~itsluitend geltandeld in I~et belan~ v~~i S e.s.. S cs. ~~as er mce bekend
dat GLI niet oncicr toezicht van de AFM stond; l~ij heeft dii zelfs nog in eea e-►z~~il aan

H c,s. bc~~esti~;d voordat het bedr~~ van GUR ,- werd gestoct. I3ovendien
stond dit ook re lezen op patina 16 van het prospectus die t{ tegelijk met het
aanvra~~fc»•~nu(ier cn cie folders ter hand heeft ~;~steld. S e.s. vas ook bekend met
beleggen, blijkend uit liet felt dat l~ij te~~ tijde van hct eei:5te contact met H c.s.
ecii belegging had bij de Danskeb~nk. Bovendien komt S uit een familie waar
veel bele~d «~ordt. S c.s. is uit dien I~oofde dtis bekeitid met de risico's die as:i
bele~gen [:leven ei~ waarnaar het prospectus ook uitdrukkelijk velwijs~. }-1 c.s.
Uestrijdt dat cfe obligatieleiting van ELI een wild-west product is; die term bestond foci; zelfs
iiog niet. In dit verband ~~~ijst H c.s. er op dat het F,L.t product in zijn soon een
veili~ product is. i-het betreft cen ro~;enaai~lde l.,ife Settlement cis is i~ageiz~e~ ~efijk aan het
— evenee~~s door S c.s. aaligescltafte -product van het Arasfonds, en waarvan liet
risico door de A1'M als `xec;r klein' wards aangemerkt, ver~el+jkUaar n~ei bankspareE~ en/of
een spaarizypotheck. Aangezien hct ELI-product identiek is aan let Arasfondsproduct
ciienen ook de Life Setilementproducten vaEa f:t.,t als zeer veiii~ to worden bestempeld. Voor
z~ver ail a~~igenomen moet ~a~orden dat FI intake de obligaticlening van ELI
je~ens S cs. heeft ~eadviseerd uit hoo!"de van de overeenkomst vaii opdract~t is
geha~ideld conform hetgeeii van een redelijk bekwaam en redelijk handelend financieel
adviseur ver~uacht n~a~; worden. Ft c.s. ~vist Hoch l~ehoorde to ~veten nocf~ kon
hij eekenin~ houden met (mo~elijke) fraude door de directie van EL[ e» dot cic; ingeCe~de
Belden r~iet (gehcel) aai~~ewend LOUCICIt worden onz to bele~ge~~ iti An~erikaanse
levenspotissen. f-(ij }teeft d'se mogelijkheid dcrhatve ook Hies i:~ zijn adviserin~ ktu~~~en en
behoeven to betrekken. Omrfat ~p grand van artikel 52 jo 5:3 lid 3 sub c Wft EL! Hoch de
door E~aar op de markt gebractite obligatietening under toeziclit van de ATM viel gold vo4r

H c.s. evcnntin de verE3lichting va►~ artikel 423 Wft om een risicoprofiel up to
stellen. I-fet door S cs. i~t het gedin~; ~;ebracl~te risicoprofiel is door 1-{
c.s. op mei 2008 op~esteld in het leader van do advisering in het Arasfoi~ds. Daarifit Meek
dot S c.s. een co~iservatief E•isicoprofiel had. Hoe~vel ter take de advisering
condom de E[.I-~bligatielening geei~ verplichtin~ gold om een risicoprofiel op to steEleil
wijst H c.s. er op dot S c,s. met de ELl obligatielening, geEet op dit
risicoproflef, een passend product is ~;eadviseecd. Met betrekking tot de schzde bestrijdt

N c.s. dot l et mislopen van de couponbetaiingen in refeva~~t verbancl stoat met
de ~;estelde adviseriitg. Het felt dot de betalingen zijn ~estaakt houdt touter verband met het
felt dot El.! is gefailEeerd otn redenen clie gelteel tos staan ~~an de aard van het ~eactviseerde
~~roduct. H cs. beha~ist dot S c.s. nimmer de obli~;aties van ELI zou
hebbei~ aangeschaft indien H c,s, hcm dit zou hebben ontraden. H
c,s. wijst e:• in dit verband o~~ dot S c.s. in mei 20Q8 nag I~eeft geinvesteerd iii eei~
identiek pa•oduct van het Arasfonds. N c.s. betwist eveneens dot nu al vast stoat
dot S c.s. geen enkel verhaal meer zal hebhe~~ ap de faillissementsboedel vats EL[.

3.4. Op de stcllingen vin ~~artijen words liicrna, ~=oc~r zover van be{aEig, Hader ingegaan.
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4. ~e be~ordelin~;

~.1. De card va~~ de recitts4~crltoudin~ tussen pli~ijert
4.I.1. De recl~tE~~izk is vaif ~ordeel dat, ~elet aE~ l~etbcen [~t tei~

co~nparitie heeft verkl~ard ~mtrcnt de ~esprekken vooraf~aand aan de Brie door S
c.s. gcsloten overeenkomste3i, de rechtsverhouding tusscn S en H

A kwatificeec~t als een overeenkomst van opdracht, flit die
verklarin~ blijkt ~iamelijk dat S c.s. H l~eeR benaderd in
h~edanibheid van financieel adviseur clie zich -- i~~ VOl=-ve►•ba~ici - bex.ig houdt net de
bemi<ideling i~~ hypotheken en fondsbeleggingen — ieneindc hem van financieel advies to
dienen.

'De fan~ilic S wars geen klanl ti'Clq 111fJ IUN11 ziJ' in 10071>~ nrij kwunren (...). Uhr.
e~~ nnr. .S ~ui(cle,~ ee~r ta~uutadvies. /_ij tivildc~tz ee~r pond aunkope» c►t verbornt~en
e» x~ildc~n vok arh~ies nret Getrekki~zg tn! hau~ Gc~leggink in rye Da~rskebank e~1 vnrrrcrrt her z~
~unrlig »rngc~l jk Geleggen van eefr eve,r~ueel oversch~x. Mtn cioel »~~rs oni de fumilre
S iii een zo gu~~s~ig mogelijke frrxmciele posi~ie to zette~i. lk ITeb de p~nroonl~k
vn~stu~rdrgheden vUrr ~lhr•. G~~ ►rrx~. ,S rrie! ~neteen uerra~rld i~r een rrsicuprofrel.
l~nor hef Easy Life prc~d:ret wus dit oak »iel nodig onrcicrt cle ivet dnar7oe geen verplichting
inl~oudl. (...) Hey klo~~t dal rk hc>t nraa~u~erk/a•nrulier heh i~rgeur~ld ten belwevc va~r de
financre~•i~rg hij 131 G (pr•o~/rrcrie !3). /k heb vnw• hey tol s~crnd bre~rgen vu~~ die frnancier~i~t~r
aok provisie ontvangen. /!et idee am ~fc~ ob1i~,~alielcni~~g bij Easy Life aarr to sc1~uJ)"e+i is vu~z
t~tij uJkrnirs~ig. (..,) h4 jar advlsering anfr ale jamilie S rs ~7iet ire een scl~rrfrel ~k slrek
~reer~eleg~! Niel heb ik Gc~rekrninge~r ge~uaakt vun de e,J)'ecte~r die orzs totualuchlies /rete~v
zie~z znals tle ciceurrran i~el•boiiden fasten, Je nrua~rdl~edrage~t, c~e,fsecrle gevalge~~ et reter•u.
Ik lrcb daze 6erekenirrgen ~+yet dc~ famrlie S bespr•oken en de herekenin~~en biJ her:
acltter•gelate►f. (...1 E1~ n~oes~ c~en uam~raagjorn~:~licr vun Ecn}~ Life ij~gevuld wordefr. /k hid
CIQI f4iY111[Il@/' OIf rnc. De klan! nroes! dan amrgevera hoevee! ren~e hij per ~nannd Wilde
untucu~ge~~. Uu~ fornrulicr ~rerd ve~n~ufgetts gerekenrl. De klcnrt kreeg altijd eeir kopie. Uit
Jornr:r/rer tive►•d angestrnu•d rraur !~e! hnvfdkuirtovr• in l~/c~brroncl. Wan«ee1• de stor•~ing Ginner
wus kreeg de klatrt de oGligarieover•ee~aka~rs~ loeges~uu~•d. Ik heb rvor mijn be~rtiddeling bij
de tots~arvdko~nr,~g i~an de overee~rkoms~ ~lrc~r F.crs3~ Lrfe E' ,- provrsie onfva~rgelt (2,5%
over E , J. l3rj ~~ader ir~zie~r r~oesr ik dil Bever (non. (...) !k heb rne~ zoneel ~voorden
reg~~~ dhr, Eii rrr►+~, S geaegd dat ik i1T lnondienst ivus vcrn easy Life en dat ik ter
zake ~lrijrr adviseri~Tg omh•ej~r hit Easy Lrfe product de~•halve ear: arrdere pet op had. '

Op frond van daze verklarin~ staat vast dat H , handelend in hoedai~igheid van
vem~aot van 2~I A , de opdc~acht lieeft aaiivaard
om aaii de familie S ee~i totaaladvies uit to brengen omtrer~t de financiering van
de aankoop en ve~•bouwi~~g vaz~ hu~i ~~ieu~ve wonii~g eE~ lzet belegoec~ van ver►nogen. In
aanmerking i~emende dat onweersproke~~ is gesteld dat ter zake daze advisering een zestal
gesprekken Ilebbeti plaatsgevonden (op 15 augustus 2Q07, 17 oktober 2007, 19 november
2007, 12 december 200?, 1 i februari 2048 cn l9 1'ebruAri 2Q08) valt aan to semen dat daze
opdracht is verstrekt tijdens het eerste ~esprek. Dit sl«it ook aan bij de verklaeing van
S ter eomparitie:

'/k had de fi~~a~~crt~te sitt~alrc~ nre~ alle per:sovn(fkc~ E;C~~rG'1~L'J7S tlll~~etive,~kr art heschikhrrar. Day
tis~us a! rtre~eerr h~ de eersle conlacfen n1e( dhr. H !fie ~visren ►+~a1 het eigeir
t~er~rr~gerr was en t~dens de gesprekke~~ met dhr. J~f is er diaper o~~ brgegaun hoe hey
a/lemaul geregeld zou tivordeir. f~Ye hebbe~r eery VpIlBdrg frnmrciee! pluutje geschetst err
~;erruugc! hoc ►+Ja a!!es het hesle konden regele~r'.
N heeft tec• cain~aritie in gelijke zin verkEaai•d.
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4.1.2. Il cs. bet~vist clt~t er e;ui~ ve~•band heeft bestaan tussen
enerzijds de hypotheeaire ~eldiening en anclerzijds de obligatiefening t~ij EL[. Vo~r zover

1-~ c.s, daarmee bedoeld licelt to stclten dat do aclviserinb omtrent de beide
transaccies onafl~ankelijk van elklar I}eeft plaatsbcvonde~t en c;(ka~r ook niet hebbcn
be~nvloed staat dit hanks ap hetgecn l~ ter comparitie da~rointrent heeft
aangevoerd en waaruit naa~• het oordeel vaii de; rechtbank duidclijk blijkt dat sprake is van
eei~ samen~~angende advisering:

`A9ij~r ruh-issi•inb crrrn de fta~~ilie S fS ltfl'1 11t CG'I7 Schrific~ti%k s~t~k i7eerge(ebcl. N2'!
heh ik bu~ekeni►~~re~t gertraukt van rye e~ecle~~ die vrrs totc~ulad~}ies lietcr~ pier: zoats de
rlacrrann t~er~orrde~r laseeu, de muu+~dGecli•nget~, de fiscale gerolgelf er cet~ru. lk heG do<n:
her~ekeninge~t nret i!e fcn~rrlie S besprnke~n err de bereke~trngerl bij hc►T
aclalergelale~t'.

H heeft verde~- verklaard dat l~ij het maatwerkformulier heeft ingevuld ten
behoeve vain de finaj~cieri~ig bij Bl_G. Rlijkens de tekst van het formulier ~~~as een
maatwerktoets kei~nelijk noodzakelijk omdat S c.s. op basis van een reguliec•e
i~~tcomenstoets niet voor de gevraagde finaaciering in aanmerkinb k~vam {'De geldne»:er
verk(a~u~t doa~ vncle~f•teke~ting t~arr cler Yeraoek Maat►rerkroets np zo~lani~e ►~~i~ze ►t ketvtis to arjn
gesle/d van de oti~~rs~chr(ding i~un cle ~~taxiinrrle lee»cu~~aci~ei~ vc~/gens de Ged~•ugscude FIy~Jo~hecaire
I•"incu~cieri~2gex era cle daaraan rerhvndea risico's en dul geld~renrer de ore~schrjditrg erz risicu's
begrjpt e~~ accepreerr'}. Up dit formulie~• is bij de redenen voor de aanvraag v1n de
Maatwerktoets order meer ingevuld dat sprake is van i~~komsten uit anverpande
befeggin~en. Aangezien gesteld IiOCII gebleken is dat S cs. ten tijde van het
invulte~i vats het formulier aiidei~e oi~verpaitde bete *Bingen aant~iefd (zijn heleggin~ bij de
Da~~skebank was (aitEians werd) immers bceindi~d) moet aangenomen worden dat met doze
ver~vijzin~ gedoeld ~+fordt op do — daags e~-na — getekende ovcreenkomst net ELI, waarvoor

I~i cerdcr reeds 1~et aanvraagforrnulieE~ had ingediend. Ook hieruit vol~;i Haar het
oordeel van de rechtbaiZk dat sprake is vain een same~~hangend advics waar het betreft de
Isypathecaire leniug bij IiLG en de obligatielening van ELI. De samenhang tussen beide
pmductc~~ voigt ook uit hetgeen S c.s. lteeft gestetd otntrent het met de
obli~,atieleninb n~~;estrcefde doel, to wweten het reducercn vaai de maandlaste~i alsmede
voarrien in de (~;edeeltelijke) aflossing van de hypocheek op feet moment w~arop de
obligatielenin~ moest ~voE•den afgelost.

4.t.3. Het v~rweer van H dat hij omtrent de obfigatielening van ELI
l~eeft geadviseerd in zi{n l~oedanigheid van Gverknemer van ELI snijdt geen hoot. 7eifs
indien veronderstellenderwijs aa~igenomen wordt dat s~rake is van een reel dienstvert~and
( S c.s. bestrijdt ctat} en slat H S c.s. er bij zijn adviseri~ig
omtrent de obligatie[e~~ing op E~ee!'t ~ewezen dat hij in loondienst we~•kzaam was van ELi
( S Uetwist dat ook) dan ontslaat dat H nod i~iet van de verplichting
die hij i« het k~der ~~a~1 de aaii l~e~n verstrekte o~draclit ~p zich Ileeft genomen o~n to
adviseren zoals dat van ee►i redelijk l~aiidelend en redelijk t~ekwaam financieel adviseur mag
worden verwacht. i~iet entcel kcnbaar inaken vAn de ~estelde fti~edani~heid van werf:nemer
van ELI brengt op zichzetf nag Been wijziging teweeg in de verantwooraelijkheden die

H voordien bij de opdracht om ecn totaAladvies uit to brengen hid aanvaard.
M c,s. onderkent dat ooEc min of meer gezien Rijn stelling dat het loonciieilstverband

aan zijn onafhanke[ijkheid bij de advisering niet in de weg staat en dat uitsluitend is
getiandeld iti het belan~ van S c.s., waarmee in iecier geval tat uitdrukking is
gebracht dat die — uit de opdracht voortvloeiende — veiplichtingen anverkort zij~~ blijven
geldef~. Ten overvloede kan bier nog aa►~ ~+~orden toegc:voegd dat ook in het geval
H zij~i financiee{ advies uitsluitend in hoedanibl~eid vaEi werknemer zoo hebben
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uit~e6raclu dit hem niet yonder n~eer zou hebben ~e~+rij~;~aarcl va~~ aans~~rakelijkheid (in dat
gevaf uit anrechtmatige dead) in~cval dat aclvies vervolgens ondeti~detijk zou zijn gevleken.
1-ict door N c.s. gedanc be~~~ijsaanUod kan gezien I~et voorgaaizde als niet ter
zake ciie~~end ~vorden bephsseerd.

4.2. risic~profiel
4.2.1 F~ c.s. besb•ijdt dat hij ~ehouden Naas om voorflfgaand aan zijn

advisering on~trent de obligatielening van ELI een risicoprofiel op to stellcit als bedoeld in
artikel x:23 tid 1 Wft. Anders dan 1-1 c.s. is de reci~thank van oardeel dat uit het
fcit dat de advisering betrel<king heeft op een effect (oblibatie), uitge~even door een niet
under AFM toeziclit staai~de instel(ing e:i ~+~aarvan het pcospectifs i~~gevolge ~rtikel 5:3 Wft
ook niet aan goedkeurin~ van de AFM is anderwor~en op zicl~zelf nod niet voortvloeit dat

1-I c.s. bij Rijn advisering arntrent d'st product is vrijgesteld van de verplichting
oin op grond van artikel 4:23 lid 1 Wft een cisicaprofie! op to stellen. L;chter, zelfs indien
zou ~~~ordcn aangenomen dat ai~tikel 4:23 ~h'ft in het onderhavige geva! toepassing mist dan
vlaeit do verplichcin~; tot nalevin~ van de in dot ai~tikel toe aidrukking ~ebrachte regei voort
uit de — o~ de redeiijkheid e~3 bifiijkheid ~estaelde - bijzondere zo~•~pGcl~t die op
I-I c.s. rust a!s professionele financi~le dienstverlener, en Welke bijzondere zorgplicl~t
vender strekt dt►n de vcrplichtin~cn die Belden ingevalge de toepAsselijke pubtiekrechtelijke
regelingen. Van een redetijk handele~id en redelijk bekwaam financieel adviseur mad
worden verlai~~d dat deze zich vooraf informeert omtrent de financiele positie van zijn
client alsinede die~is kenf~is, erva►•ing, dac;IsteUin6 en risicobereidheid en aile overige
gegevens die met het ooh op fret gevraa~de advies van befaEig kunnen zijn. Deze zorgplicht
strekt er — mede —toe de client to bescl~ernten tebeiz eige~i lichtvaarciigheid en gebrek aan
inxicht. Hoewel het in I~et geding gebrachte (scliriftelijke} risicoprofiel d~tee~~t van 28 mei
2Q08 be~rijpt de rechthank overige~~s uit de stc:tlingen van t-I cs. ats~nede de
verklaring van W ter comparitie dat dez~ ten tijde ~~ati zijtt aQvisering omtrent
de ELI obligati~tei}ing feitelijk ook bekersd was de finAnciele positie S c.s., zijEl
ken~tis, ervaring, doelstelling, risicoberc:idheid en overige, voor de advisering van belang
ziji~de ~e~evens, en dat da~r feiiefijk oak rekei~in~; mee is gehouden bij de advisering.

4,2.2. H c.s. hceii weliswaar nog aan~evoerd dat S cs.
een erv~cen bele~~er is die wel risico's durfde to nemen ~ezien zijn famiiieacEitcrgrond, zijn
bele~ging in de Danskebank aismede het op die beiegging ~eieden verlics ~naar dear baat
de rechtbank aan vaorbij. Deze stelling steal namelijk hanks op de erkenning van
H ter comparitie dat i~et kai~ kloppen dat S heeft aangegeven dat Iiij ~ecn risico
euilde taper. Boveitdien blijkE uit de omstandi~heid dat eerder was betegd is in obligaties
t og niet dat S c.s. be►•eid was risico's to lopes, gege~en ltet felt dat ee~~ obligatie
op zicEizelf als een beti~ekketijk vcifi~ product kan wonder bestempeld. De omstandigheid
dat S c.s. op hu~i obligatiele~~iizg van de Da~lskebank 20% verlies hebben ~eleden
~naakt dat niet anders, i~~tegendeel: hei felt dal zij belegd Izadden in ccn obligatietening en
zijn uitgestapt met 20% verlies waar andere~z hun belegging aanhielden en later alsna~ Enel
70% verlies uitstapten illust~•ecrt veelee:• de r(sicoaversie van S c.s..

43. De geaciviseerde obfigatielening
Ue rechtbank is van oordee! dal H c.s. a1s redelijk bekwaAm e~~ redelijk
ha:idelcnd financieet adviseur de obligatiel4ning vnn ELl had dienen to ontraden, zulks gelet
op de bedaeling van S c.S. 011i "L1311 IT1d111CIIAStC11 CC CICUICI~CII CIl CCtI VOOCZICpltlg tC
ireffen voor het aflossen van de hypotheek alsmede de beperkte mate ~~~aarin S
c.s. bereid was o►n risico's to aanvaarden. De rechtbank licht dit ats vol~,t toe.
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4.3.1. Om to be~i~ti~en hceft lI c.s. aangev~erd dat do
obligatiele~~in~ van f:l,l identiek is pan lief product ~•an Arasf'unds daE S c.s. eni~;e
~ziaai~den later heefi aan~eschati. Zowel C=,LI als ltet ArAsf'onds Ueleggen in de marlct van
Life Settlements. t~rasfonds si<iat antler toezicht van do AFM en l et door hair op de marks
geUr~chte praiuct is door de AI~ M gocdgekeurd. Daar~m mocht I~ c.s. er vin
uit bean dat de obli~aticlening v1n I1LI ook liet predicaat veilig verclieiide. Ue
oUli~;atiefcnin~r_au derhah~e geheel p~ssen binnen het canservatieve risicoprofiel van
S c.s.

H c.s. miskent met dit betook (nog ciaargelateiz de verdcre merites waar het
bet►•e!t de betrokkei~ ver~;elijkinb mei het Arasfoiids) dat het er in dezc zaak niet o~n ~n1i ol~
de Life Settlement producten die [ LI rau aankopen met de middels de door haar uit~e~cvcn
obliaatietenin~; aail~etrokken gcicten betrouwbaar eii veili~ ~varen maar of de door LLI
uit~;egeven obli~ztieleriin~; d3t predicant verdiende eta ook als zodani~ had mo~en warden
~eadviseetd belijk I~i c.s. dat lieefl gedaan. S c.s. verkceeg nametijk
op grond va~~ cle obligalietening gees gocderenrechtelij[c aandeel in de —met zijn held — aan
to sct~affe~~ ievens~~olissen Hoch wez•den hens aiidei•szins zakelijke zekerheden ter
veiligstetlinD van de terugbetalin~sverplichtin~ van FLI aan het erode van de looptijd
verschaft.

4.3.2. S e.s. heeft — terecht —tot uit~angspunt genomen dat een
obli~atieleni»g op zichzelf fast in eei~ conservAticf ingericl~te belc~gin~;sportefeuil}e. Het
verschaft cijdens de looptijcJ een co~~staiyte inkomstensh~oom en recht op terugbetalin~ vaii de
inleb Ann het erode van de looptijd. Er zijn in be~i~ise) slecl~ts 2 risica's wa r de beleggcr
rekenin~ mee moet hcxiden: I) de renteantwikkelin~ tijdens de looptijcl (vail invloecl op de
opbrengst bij vez•koop voor het erode van de (ooptijd} e~~ 2) het risica dat de debiteur Hies in
staat is aan cijn rente- ei~/of aflossings~~erplicl~tingen to votdoen. S c.s. step dat

H c.s. I~em met het oog op met name dit (aatste risico de obtigatieleiii~ig had
mc~eEen antraden, atthans here uitdrukkeEijk op dit risico lead itioeten wijzen, in aann~crking
nemende bet vonr S c.s. geidende risicoprofiet.

f~i verklaarde ter comparitie:
'F.crsy Lije /zc~cJl iit het verledelr a! ee~ts conlncl nre[ rnij n/~genanrelt. lk ti+~ilcte mel hirn Kee~~
~ake►t dve~r en heh hen afge~vezen untdal ik »iel gist u~a~ er rnet de i~9l~esteringen van uai/n
kfanre►1 so►r geheru•erT als hey bedrijf fai!!ie! roer ~,~aan. Ik rnnd het ~envottclign~eg !e
risicc~vol. Late►• is l.;usy Li/e [c~r~rbgeko~r~e~r met ee~r hankgurrurtie. De ire cfe Life S~rtlenre~nt
geFr~res~ee~~de procfc~ete~r tircrr•err nuj►re(rJ'k veraeket•d door mfddcls vary eere hankgar•u~zl~e ran
Yi'e1Ls Cci~•go, een Kerenc~rriir~eerd fitfrrircicel irrslihnrt flit de Verenigde State~~. Uileinde! jk rs
vu~i de 40 »ril oen corn s/cchrs 7 ►rriljoen eu~•o ge~rtver~eerd door Easy Life'.

Ter coinparilie verklaarde N vcrder dat S c.s. hecft verte(d dat het
easy Life product een veili~ product was omdat er een bankgarantie ap zat. H
heeft aangenorne~i, za verkEaarde hij, dat I~ij to »oaken had met een eerlijk bedri,~f ei~ is er van
uit gegaan dat alle aangetrc~kkeiz Belden c~ak daadcveE•kelijk in de — gegarandeerde -Life
Settele►neiit pi•oducten werden geinvesteerd, zonder daarbij aan to geven ~vaarop t~ij dat
vertrouwen basee~•de. De rechtbttnk is van oordeel slat dit veirtrouwcn Gctitvaardi~ is geweest
Ol11C{flf I~et i~iet op eni~ adequaat onclerzoek is gesioeld nocli anderszins objectief
gcrechtvaardigcf wzs, Bij dit oordeel sleet de rechtbank mode acht op de omstandi~;fieid dat
ELl te~i tijde van de uitgifte van de obli~atielenin~, (bfijkens de prospectus) a►nper twee jaar
besto~id (en derhalve niet kan boben op een relevant `track-record' waarop het vertro~►wen
in de soliditeit en inte~citeii wefliclit merle bel~aseerd had kunnen worden), niet ~;etieerd was
aan een ;rote, gereputeerde en daa~•door vertrouwe~~wekkende financiele instellin~ Hoch —
anders dan het Arasfonds - onder enige vorm van (overheids-)toeziclit viol. Onder die
omstandighecien rust op een redelijk bekwaam en redelijk handeleE~ci tina»cieel adviseur die
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eei~ client zoa(s S c.s. sn~et adviseren de viceplichtina om 1) hctzij gede~cn
oncierzoek in to s€ellen i~aar de soiiditeit en integrit~it van cie aanbieder vai3 het product
alvo~•ens zijn cEie~it de aarzscliaf ervan in nver~vegin~ to geveiz (a! din niet oiid~r
uifdrukkeiijke vcrt~telding ~=an evcntuelc door Isom gesigi~al~erde restrisico's vo~r zover
passend binneii het ~=i~erei~de risico}~~•ofiel), hetzij de client dit ~raduct to ontraden zo dit
ofiderzoLk dear ~anlciding toe geci't damvel i❑ liet geheci acl~tc►•wege blijft. Vast siaat dat

[-{ cs. het eei~ Hoch het ancier heeft ~;ed~an. De omstandi~heid dat S
c.s. ~vist dat EL! Eiiet o~~der tpeziciii stond aan de Ai'M I11aAkf t~{t i11C1 a11dC1'S, ftflI1~C7_lCll
daariiit niet vot~;t dat S c.s. daaa•mee het risica Iyeeft willen aanvaarden ~elijk ziclt
dat in doze heeft gc~ztaf~ifesteerd. De omstandigheid dat H c.s. S c.s.
nict hecft vcrteld dat de AFM I~et prospectus diet I~ad goec~geke~~rd o~~~dat hij dat zelf ook
ni t wilt ~ijaakt dit oo+~dcel evenmin anders o~~idat I-f c,s. dit — gelet op airtike!
5:2 Wft -had n~oeten ~veten en ook de eve»tucle wetenschap van S c.s. op dit
punt de tckoiika~~~ing van I~{ c.s. niet zou tiebbe~~ ~~~egge~ia~ncn ~3och zou dat
zijn aansprakelijkheid voar de schadelijke gevolgen ervan I►ebber~ verij~inderd. Het ~egeven
dat de I.,ife Settlement ~~roduc:ten die ELl met de aangeteokke~~ gefdei~ zou aattschaffen
waret~ verzekerd met een bankgarantie van Wells F'ar~o (op basis ~~raarvan H
c.s. zijiz aai~vankelijke wantrou~veu (let varei3) waarhorgde op Been enkele wijze dat F.I~I de
aa3~~;etrokken gE1de~~ Kok daadwerkelijk voor dat Joel zQu aa~lwenden tei~vijt de
banlcgara~~tie evenmi~~ de iente- en aflossi►~~svcrplichtingen van EE.I je~,ens S c.s.
verzekerdc. la zoverre was do medecieling van E{ dat `het Easy Life product ecn
veilig prodact ~~~as rnndat er ee~~ b~~zk~arantie op zat' feitelijtc anjuist, aan~ezien de
~eEnemoreerde garantie Been ei3kele w~ai•barg gaf dat ELI ook daad~ve~•ketijk Naar
vec•ptiehtingen je~ei~s S c.s. uit kioafde ~~ap de abligatieEe~~ing zou nakome».

4.4. 4p brand va~~ het vc~argaa~~cEe kornt de s•ecl~tbank fit de coi~clusie dat
H cs. teko~~t~eschote~~ is i~; de ►3aka~ning vats xijn ver~ficf~ti~igei~ als financieel adviseur
cJoar S de aansctzaf uan de ohli,~atielenin6 van rL1 aan to bevetei~ iii pfaats va~3
hem dEt to ontr~den.

4.5. Sc}zacle
4.5.1. fi e,s, iieeft geen feiten of omst~ndi~;hecien gcsteld ap grond

waarva~~ aangeiiomeR~ ~n~ct woE•den dal S c.s., ook iii I~et beval hem de
obli~afietenin~ rou zijn a►~traden, desandanks doze overeenko~~~sc met EL,1 1ptk I~ebben
~eslotei~. E7e omstandigheid dat ~ ei~ige ma~+nden ita lyet siuiten van t1e
avereenkamst met ELI nod een (volgens ti c.s. uergelijkbaar} product l~eeft
~ekocl~t van het ArasfaE~ds !evert ~;ee~~ aanwijzing op dat S c.s. eeci advies ~~an

H c.s. om ~eeE~ obligaties ua~t ELl to kopen in cie wind zou hebbe~~ ~esl~ger~,
altf~ans dit va{t zonder nacfere toelicf~tii~g, Welke «ieE in verstrekt, E11~E in to zien.
Aac~gci~ame~~ mad worden dat S c.s. bij een deugclelijke advisErii~~ 1~an
H c.s. ran de obfigat'seleni~~g zo~i 13ebben af~ezie~i.

4.5.2. E3ij hel vaststellen <<a~~ de o~i~vang vain de schade als gevolg van cte
teko►tkomin~ dieiit cue feitelijke situatie vc;r~eleken tc ~vorden met de hypotltetisclie situstie,
uit~aaE~de van ern onberisE~elijke ~lakoming. I-lie~voor is overwogen dot ~i c.s.
bi,~ ec~~ onberispelijke i3ako~nin~ de oUligaticiening van CLt had dienen to ontraden en dat

S c.s. daar alsdan Dole van zau hebbcn afgezie~~, llat betekent dat hij in dal gevai
enerzijds de inlet ad ~:LJR ,- zap: h~bben bel~ouden en ai~derzijds geen recht op de
rente Over dtC inlet; z0u hEbbE►1 ~r~erkre~en. Uaarmec is zijn schade ~elijk aan de verlot~en
i~~le~.
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4.5.3. [{ e.s. bet~~rist dat nip ~~ceds east staat ciat de boeciel van CLI
~;een enkele verhaal za( biedcn, ~naar dat ver~~eer ~~ordt gepassecrd. Nog afgezien van het
felt dat E-i c.s. zi,jn scellin~, op dit punt o~ gencrlei ~vijze heeft geconcretiseerd
merkt de rechtbank op dat de omstai~diglieid dat in het fzillissement van rLI mogelijk een
ustkering zal kunne~3 ~vorden gectaan aan schi~ldeisers niet van invloed is op de schade
waarvoor H c,s, ap grand van zijn tekartschieten alnsprakelsjk is je~ens
S . Indien H c.s, deu~delijk had ~epresteerd dan N'AS S c.s.
helemaal geen schuldeiser (in het faillisseniei~t} van Gi.l ~ew~ordcn.

4.6. N~vecrvprtleriE~~;en
Behalve de inleg kan oak de ~evordercie wettelijke rente daa~•over inbaa~zde de dag der
dagvaarding warden toege~+~~ezen nu daarte~en ve~•der geen verweer is gevoerd.
De vorderi~~~ ter take de buiten~;erechtefijke incassokasten wordt afbewezen nu de
vordering van S c.s. dienaanga~~~de iedere feitelijtce onderbouwin~ ontUeert en de
overgelegde sommatiebrief voorafgaasid aan de dagvaardin~ «aar het oordeel vin de
rect~tbank maet warden gezien als de inleidin~ tot de onderhavi~e procedu~•e waarvoor de
pr~ceskostenveroarcieling ~eacht ~•ordt ee~~ vergoedi~~g in de Louden,

E ~ c.s. heeft ter compariiie ver~vecr gevoerd tegen de gevorderde
uitvoerbaarticid bij vaarraad omdat hij iaigeval van zi}n v~raoE•deling voornemens is lto~;er
beroep in to stellen en tenuitv~eriegging iii uerhand met de gelegde bes(agen tot allerlei
executiegeschillen aanleiding kan geven. Ue rechtbank verwerpt dit verweer tzu de
aaii~evoerde ~ronden op zichzelf en bij gebreke van gesEelde of ~ebleken bijkomende
o~nstandigl~eden onvo(doende ge~icht in de scltaal le~~eiti te~enover het belan~ van
S c.s. oi31 xijn in deze procedw•e vast~;zsteidc aanspraken gelde~~d to kuni~en maket~
oak in het geval tegcn het vonnis ~uaarin die aaEisprahen zijn vastgestetd een rechtsmiddet
wardC aange~aend,

4.8. Aangezien H c.s. a!s de overwegcnd iii het ongelijk gestelde partij is
aan to merken diem liij met de proceskosten to warden belast. Deze kosten warden,
uitgaande van de toegeweze~~ hoofdsam, fits valet bc~root:
- kosten da~;vaai•ding EUR 98,93
- vast recht (2,2% o~~e~• CUR 120.000) 2.640,-
- salaris acEvocaat (2 pnt; tflrief V} 2.842,-

5.580,93
De gevorderde beslagkasten k~utiien eve~ieens worcfen toegewezen en warden op basis va~z
de overgetegde stukken vastgesteld op EUR 6.597,50 (EEJR 3.755,50 verschotten en L'UR
2.842,- salaris advocaat, E~it~aande van 2 verzoekscl~riften en tarief V).

5. De beslissi~tg

De reclttbank

5.1. Veroordeelt H as. l~oofdelijk, des dai de een beraierid de ender zal zijn
bevrijdt, tot Uetaling aan S c.s. van ee~~ 6edrag van I UR ,-, to
vermeerdere~t rnet de ~~-citelijke rente in~aande 5 t'ebruari 2010 tot de dad; der
algehele voldoening;
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5.2. veroordcelt I~{ C.S. It~ofdclijk, des daC dc: een vetalend de ender zal xi,j~~
bevrijdt, toE betalinb ~~an do ~~rocoskosten van S c.s., tot h~den Gegroot
o~~ C;C1R S.S80,93;

5.3. ~•eroartleelt !-~ e.s. li~afdelijk, dcs slat cie een l~etalend cie ~~~dcr xal zijn
E~ev~~ijdt, tat beiali~ig van de beslagkostei~ tad I:UR 6. 97,50;

5.4. verkl<iart dit ~~annis tat zovei- uitvoerbaar bij v~orraad;

5.5. «~ijst of i~et meer of enders gee;ordercle.

Dit vo3inis is gewezen door mr. W. ScHoorlen3mer en iEi het openbaar uit~;esproke~i op
18 mei 2011.

w.~. de ~riffier ~r.~. ~ie rechter

Voor eerste gr~sse:~ ~ _ ~=A ~ 4~ .' r~ .., j ~ ,, . ̀-:~
k ~ ~~ f~

De griffiei• va~~ de~•eclttE~nntc's I rer~C~ge , i. '~ `~
,̀  r~ ,.fir 7;~ 

1.~y s I
~~~'~ 4r


