
DEELNEMERSVOORWAARDEN d.d. 04-06-2021

Partijen

I. de stichting STICHTING DE LEKKENDE LEKDIJK, statutair gevestigd te Waddinxveen en aldaar
kantoorhoudende aan het Noordeinde 113 (2742 AA), ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 82680574, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurders de heren A. Schouls en F.C.
Leendertse, hierna te noemen: de “Stichting”;

en

II. een ieder die zich als deelnemer registreert d.m.v. het aanmelden via het (digitale)
aanmeldingsformulier en het overmaken van de eenmalige bijdrage aan de stichting, hierna te
noemen: de “Deelnemer”.

In aanmerking nemende dat:

A. de Stichting de belangen behartigt van aan haar stichting deelnemende (rechts)personen en
instellingen (hierna: de “Deelnemers”) die schade aan hun (onroerende) zaken hebben geleden en
lijden door het handelen en/of nalaten van het Waterschap Rivierenland (hierna: het “Waterschap”)
ten aanzien van de dijk(verzwaring) tussen Kinderdijk en Schoonhovense Veer;

B. de Stichting de belangen van de Deelnemers behartigt in de ruimst mogelijke zin van het woord,
waaronder begrepen het (doen) verrichten van onderzoek naar het doen en/of nalaten van het
Waterschap en/of de Staat, het (laten) vaststellen van schade en aansprakelijkheid, het voeren van
gerechtelijke procedures (al dan niet ex art. 3:305a BW) en het verkrijgen van schadevergoeding van
het Waterschap middels het ten gelde maken van de vorderingsrechten van de Deelnemers;

C. de Stichting van haar Deelnemers een eenmalige deelnemersvergoeding verlangt alsmede – op
no-cure no-pay-basis – de afdracht van een deel van de eventuele van het Waterschap te verkrijgen
schadevergoeding;

D. de Deelnemer van mening is dat hij een vordering op het Waterschap heeft vanwege geleden en nog
te lijden schade ten gevolge van het handelen en/of nalaten van het Waterschap, de doelstellingen
van de Stichting ondersteunt en zich voor het ten gelde maken van diens vorderingsrecht wenst aan
te sluiten bij de Stichting en aan haar een volmacht wenst te verlenen, een en ander onder de
voorwaarden zoals hierna nader vastgelegd in deze overeenkomst (hierna: de
“Deelnemersovereenkomst”).

Komen als volgt overeen:

1. Volmacht en last

1.1 Deze Deelnemersovereenkomst is een overeenkomst van privatieve lastgeving in de zin van artikel
7:423 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat de Stichting (als lasthebber) hierbij – met
uitsluiting van de Deelnemer – de exclusieve bevoegdheid van de Deelnemer (als lastgever) verkrijgt
op eigen naam de in artikel 1.2 te noemen werkzaamheden (hierna: de “Werkzaamheden”) te
verrichten en de daarmee verband houdende aan de Deelnemer toekomende rechten uit te oefenen.



Dit wil onder meer zeggen dat de Stichting vergoeding zal vorderen van de door de Deelnemer
geleden en nog te lijden vermogensschade en ander nadeel voor zover dit op basis van de wet
voor vergoeding in aanmerking komt. Aanvullend en voor zover nodig verleent de Deelnemer
hierbij de onherroepelijke volmacht in de zin van artikel 3:74 van het Burgerlijk Wetboek aan de
Stichting om de Werkzaamheden uit te voeren.

1.2 De Stichting zal, ten behoeve van en voor rekening van de Deelnemer en andere Deelnemers, in
eigen naam en, voor zover de Stichting dit noodzakelijk acht, ook namens de Deelnemer, exclusief
en in volledige vrijheid van handelen, in de ruimste zin van het woord en met als doel het behalen
van een voor de Deelnemer en andere Deelnemers zo gunstig mogelijk resultaat ten aanzien van de
vergoeding van de geleden en nog te lijden schade en ander nadeel:

a) vorderingen instellen en collectieve en individuele juridische procedures voeren, al dan niet
door het voeren van een procedure als bedoeld in artikel 3:305a BW (“collectieve actie”);

b) documenten met rechtsgevolg (laten) opstellen en ondertekenen;

c) onderhandelingen voeren en mogelijk collectieve en individuele schikkingen aangaan;

d) executoriale titels verkrijgen en executeren;

e) rechten zoals voortvloeiende uit een verzekering (zoals een rechtsbijstands- en/of
opstalverzekering) ten gelde maken;

f) betalingen in ontvangst nemen, waaronder schade- en kostenvergoedingen, en zorgdragen
voor verdeling daarvan onder de Deelnemers; en

g) alles doen dat naar het oordeel van de Stichting daartoe bevorderlijk is.

1.3 De Stichting zal exclusief, ook met uitsluiting van de Deelnemer zelf, bevoegd zijn de
Werkzaamheden uit te voeren. De Deelnemer zal de Werkzaamheden derhalve niet (tevens) zelf
uitvoeren of aan een derde opdragen.

1.4 Zonder voorafgaande betrokkenheid en schriftelijke instemming van de Stichting zal de Deelnemer
niet met het Waterschap of enige derde namens het Waterschap communiceren over de
Werkzaamheden en/of schade of over haar rechten die daarmee verband houden. De Deelnemer zal
de Stichting onverwijld informeren indien het Waterschap, of een derde, ten aanzien van de
Werkzaamheden en/of schade contact zoekt met de Deelnemer.

1.5 De Stichting zal zich naar beste weten en kunnen inspannen om een zo goed mogelijk resultaat voor
haar Deelnemers te bereiken. Daarbij is de Stichting gerechtigd de Werkzaamheden geheel naar
eigen inzicht uit te voeren, binnen de doelstellingen van haar statuten. De Stichting is gerechtigd
naar eigen inzicht bij de uitvoering van de werkzaamheden derden (zoals advocaten en
deskundigen) in te schakelen.

1.6 De Stichting zal de Deelnemer middels een digitale (nieuwsbrief en/of e-mail) op de hoogte houden
van de voortgang en ontwikkeling met betrekking tot de Werkzaamheden.



2. Vergoeding

2.1 De Deelnemer is in het kader van deze Deelnemingsovereenkomst een eenmalige
deelnamevergoeding verschuldigd van EUR 250,-- (zegge: twee honderd vijftig euro).

2.2 Indien en voor zover in of buiten rechte komt vast te staan dat het Waterschap uit welke
(rechts)grondslag dan ook (bijvoorbeeld uit hoofde van een vonnis of vaststellingsovereenkomst,
individueel of collectief) aan de Deelnemer een vergoeding dient te betalen (hierna: het “Resultaat”),
heeft de Deelnemer recht op een initiële uitkering van 92.5 % van de (pro rata parte) en nadat de
Stichting haar doelstelling heeft volbracht heeft de Deelnemer recht op het pro rato batig saldo van
de Stichting na aftrek van de gemaakte kosten en de betaalde vergoeding aan het bestuur (artikel 3
van deze Deelnemersovereenkomst). De Deelnemer is verplicht 7.5 % af te staan aan de Stichting
per onroerende zaak (hierna: de “Vergoeding”). Het voorgaande geldt ongeacht of het Resultaat via
de Stichting of rechtstreeks aan de Deelnemer wordt uitbetaald.

2.3 Voor zover de werkelijke door de Stichting gemaakte kosten hoger zijn dan het aan de Deelnemer
toegewezen of toegekende Resultaat, worden deze niet-vergoede kosten eerst aan de Stichting
vergoed.

2.4 Indien en voor zover het Resultaat door de Stichting ontvangen wordt, zal zij dit zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk doorbetalen aan de Deelnemer(s) overeenkomstig ieders recht. De Stichting
is steeds bevoegd uit het ontvangen Resultaat eerst haar kosten verbandhoudende met de
Werkzaamheden te voldoen en de verschuldigde Vergoeding bij de doorbetaling te verrekenen c.q.
in te houden.

2.5 De Stichting zal nimmer gehouden zijn betalingen aan de Deelnemer in verband met het behaalde
Resultaat te verrichten, voor zover zij de betreffende bedragen niet daadwerkelijk zelf heeft
ontvangen.

2.6 De Stichting is geen rente verschuldigd aan de Deelnemer over door de Stichting voor de Deelnemer
ontvangen gelden.

3. Vergoeding bestuur

1.1 Het bestuur heeft recht op vergoeding van 7,5% van het Resultaat ter compensatie van de door haar
bestede tijd. Deze vergoeding wordt door de Stichting betaald uit de Vergoeding. De
werkzaamheden worden door het bestuur uitgevoerd op basis van no cure no pay.



2. Informatie

2.1 De Deelnemer zal de Stichting, uit eigen beweging en op eerste verzoek van de Stichting, alle
informatie verschaffen die de Stichting naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de
Werkzaamheden en deze Deelnemersovereenkomst. De Stichting is te allen tijde gerechtigd tot
inzage van de administratie van de Deelnemer en tot het – al dan niet namens de Deelnemer –
opvragen van administratieve en financiële gegevens van de Deelnemer bij derden, waaronder bij
het Waterschap. Dit artikel blijft van kracht na het einde van deze Deelnemersovereenkomst.

2.2 De Deelnemer zal, op verlangen van de Stichting, al het nodige doen (waaronder het ondertekenen
van (nadere) documenten) en nalaten en alle door de Stichting gegeven instructies opvolgen
teneinde het doel van deze Deelnemersovereenkomst te bewerkstelligen.

3. Overige bepalingen

3.1 Deze Deelnemersovereenkomst wordt uitsluitend aangegaan met de Stichting en niet met het oog
op de persoon van haar bestuurders.

3.2 Deze Deelnemersovereenkomst zal niet eindigen door opzegging door de Deelnemer, noch door de
dood, ondercuratelestelling, onderbewindstelling of faillissement van de Deelnemer of het van
toepassing worden op de Deelnemer van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. De
Stichting behoudt onverminderd aanspraak op de Vergoeding, ook indien en nadat deze
Deelnemersovereenkomst om welke reden dan ook is geëindigd.

3.3 De Stichting kan besluiten, uitsluitend ter harer eigen beoordeling en al dan niet per onmiddellijke
ingang, de volmacht en lastgeving te beëindigen, de lopende procedures te staken en de Stichting
ontbinden, bijvoorbeeld in het geval dat de Stichting onbestuurbaar wordt, een procedure een ernstig
negatief verloop heeft of zij over onvoldoende financiële middelen beschikt om haar werkzaamheden
voort te zetten. De Stichting zal de Deelnemer van een dergelijk besluit onverwijld in kennis stellen
en is alsdan op generlei wijze aansprakelijk jegens de Deelnemer.

3.4 De Stichting is niet aansprakelijk voor schade (i) als gevolg van een tekortkoming jegens de
Deelnemer, ongeacht of deze toerekenbaar is of niet, (ii) als gevolg van een onrechtmatige daad
jegens de Deelnemer of (iii) op basis van enig andere (rechts)grondslag. De Deelnemer vrijwaart de
Stichting voor alle aanspraken wegens (directe of indirecte) schade verband houdende met deze
Deelnemersovereenkomst, behoudens in het geval er sprake is van bedrog, opzet en/of bewuste
roekeloosheid van het bestuur van de Stichting. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de
aansprakelijkheid van de Stichting in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de
(bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering van de Stichting is gedekt in en in het desbetreffende
geval wordt uitbetaald.

3.5 De Deelnemer verklaart en garandeert dat hij bevoegd is tot het verstrekken van de in deze
Deelnemersovereenkomst bedoelde volmacht en lastgeving.



3.6 De Deelnemer kan zijn rechten en verplichtingen zoals voortvloeiende uit deze
Deelnemersovereenkomst niet overdragen aan een derde.

3.7 Op deze Deelnemersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen
naar aanleiding van deze Deelnemersovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere
handelingen in samenhang met deze Deelnemersovereenkomst mochten ontstaan, zullen worden
beslecht door de rechtbank te Amsterdam.


