Delict: 			

Diefstal / Huisvredebreuk
deelnemersnummer

Zaaknummer:

/

(doorhalen wat niet van toepassing is. Bij geen doorhaling geldt diefstal)
delictdatum
d

d

m

m

j

j

j

j

/

tijdstip
h

h

m

m

Proces-verbaalnummer:

Benadeelde (partij A)

Directe Aansprakelijkstelling

Achternaam....................................................................................................................................................................................................................................
Voorletter(s).......................................... ........................................................................................................................................................................................
Bedrijfsnaam / vestiging...................... ........................................................................................................................................................................................
Vestigingsadres...................................... ........................................................................................................................................................................................
Postcode en plaats.......................................................................................................................................................................................................................

Legt een vordering op aan (partij B)
Achternaam........................................... ........................................................................................................................................................................................
Voorletter(s).......................................... ........................................................................................................................................................................................
Geboortedatum en geboorteplaats...... ........................................................................................................................................................................................
Adres..................................................... ........................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats...............................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer (mobiel en/of vast).. ........................................................................................................................................................................................

Schade
In verband met de door partij B op bovengenoemde datum kennelijk gepleegd bovengenoemd delict in de winkel van partij A is schade ontstaan.

De directe schade bestaat uit: 					
(omschrijving eventueel beschadigde artikelen etc.)
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Directe schadebedrag (inclusief BTW)
€ ........................
Indirecte schade door oponthoud en overlast
€
181,-

Totaalbedrag

€ ........................

Partij A stelt partij B aansprakelijk en vordert derhalve volledige betaling van het totaalbedrag.
Partij A draagt de inning van genoemd totaalbedrag over aan SODA.
Betaling van het totaalbedrag kan uitsluitend plaatsvinden op bankrekening ING 4872803 t.n.v. Stichting OverlastDonatie, onder vermelding van het zaaknummer (zie bovenaan). Het betalen
van de schadevergoeding staat los van het eventueel strafrechtelijk vervolg in deze zaak.

Partijen verklaren voorts de op de pagina 2 vermelde bepalingen te zijn overeengekomen op voormelde datum en plaats.
Datum ...........................................................			

			

Plaats ..........................................................

Partij A							 			

Onder toezicht van:

Uitgevoerd door:

DAAD
www.daad.nu

ServiceOrganisatie
Directe Aansprakelijkstelling

Postbus 2755
3800 GJ Amersfoort
Web: www.so-da.nl

Partij B

Tel: 088 3223123
Mail: info@so-da.nl
Bank (ING): 4872803

IBAN: NL33INGB0004872803
BIC: INGBNL2A
KVK: 34241323
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Overeenkomst

1.

Volgens partij A heeft partij B schade veroorzaakt op de op pagina 1 vermelde datum doordat partij B een op pagina 1 vermeld delict
heeft gepleegd waarbij partij B op heterdaad is betrapt. Partij B is door partij A, in verband hiermee aangehouden en aan de politie
overgedragen.

2.

Van het op pagina 1 vermelde delict en de schade is aangifte gedaan bij de politie.

3.

Partij B erkent jegens partij A aansprakelijk te zijn voor de daaruit ontstane directe- en indirecte schade. Beide partijen wensen hun
geschil over aansprakelijkheid voor deze schade te regelen.

4.

Partijen zijn beide van oordeel dat hetgeen tussen hen is voorgevallen civielrechtelijk als volgt kan worden opgelost. Bovendien erkennen
zij dat deze overeenkomst geheel losstaat van het eventueel strafrechtelijk traject n.a.v. de voormelde aangifte.

5.

Partij B zal het op pagina 1 vermelde totaalbedrag binnen 10 dagen na de vermelde datum, overmaken op bankrekening ING 4872803
ten name van Stichting OverlastDonatie onder vermelding van het op pagina 1 vermelde zaaknummer.

6.

Alle betalingen moeten geschieden op de wijze en ter plaatse als onder punt 5 is aangeven, zonder korting en/of compensatie.

7.

Mocht partij B conform het hiervoor vermelde in gebreke blijven dan zal partij B, na aanmaning en ingebrekestelling door SODA de
vordering uit handen geven aan een incassobureau. Partij B verplicht zich tot betaling van alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals de
wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten.

8.

Partijen verklaren voor het overige niets van elkaar te vorderen te hebben en verlenen elkaar na prestatie door partij B, algehele en
volledige kwijting, met uitzondering van het navolgende geval:
- wanneer er sprake is van geestelijke of lichamelijke schade als gevolg van dit incident (zowel bij de winkelier als bij personeel en
klanten).

9.

Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 van het Burgelijk Wetboek en is derhalve niet vatbaar
voor ontbinding door één der partijen. Eventuele geschillen tussen partijen over de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst worden
zoveel mogelijk in goed overleg opgelost. Indien het geschil niet in goed overleg tussen partijen kan worden opgelost, zal het geschil
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waar het delict heeft plaatsgevonden.

10.

Indien een bepaling, of enkele bepalingen van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst
ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal deze bepaling of deze bepalingen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere onderdelen
geldig blijven.

Aldus overeengekomen op de op pagina 1 vermelde datum en plaats.
Ondertekening van deze overeenkomst vindt op pagina 1 plaats.
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