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Datum : donderdag 7 april 2016 
Onderwerp : Uw vordering op DSB Bank 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U hebt een aanbod gekregen om het geld dat u nog van DSB Bank tegoed hebt direct te ontvangen. 
U hebt dit aanbod niet geaccepteerd. U houdt daardoor uw vordering in het faillissement. De 
verwachting is dat vanaf 2020 per jaar een klein percentage op uw vordering kan worden uitbetaald. 
Bij het einde van het faillissement zal mogelijk het restant en eventueel een deel van de rentevordering 
kunnen worden voldaan.  
 

Hieronder staat welk bedrag u in totaal nog tegoed hebt van DSB Bank. 
Hoeveel had u in totaal tegoed van DSB Bank? € ………. 
Hoeveel hebben wij al aan u betaald?  €  ………. 

Hoeveel hebt u tegoed van DSB Bank?  €  ………. 

 
Uw adresgegevens 
In de komende jaren zullen wij, als daar aanleiding voor is, een brief aan u willen sturen. Daarvoor is 
het belangrijk dat als u verhuist, u het nieuwe adres aan ons doorgeeft. Dat kan op de website 
aanbod.dsb.nl bij ‘wijzigen gegevens’. Voor zakelijke crediteuren is het tevens van belang dat een 
wisseling van contactpersoon wordt aangemeld via ‘wijzigen gegevens’.  
 
Uw bankrekening 
Stortingen vanaf 2020 worden gedaan op het bankrekeningnummer dat in onze administratie staat. 
Als u het geld op een ander bankrekeningnummer wilt ontvangen, bijvoorbeeld omdat u van 
bankrekening wijzigt, kunt u het nieuwe bankrekeningnummer bij ons aanmelden bij ‘wijzigen 
gegevens’ op de website aanbod.dsb.nl. 
 
Alsnog accepteren? 
Wilt u toch het aanbod accepteren? Ga naar de website aanbod.dsb.nl. Informatie over de voortgang 
van het faillissement kunt u vinden op de website www.dsbbank.nl.  
Hebt u vragen? Bel ons op 088-3722200. 
 
Let op: Vanaf 1 december 2016 is het webadres voor het doorgeven van wijzigingen: 
https://verificatievergadering.dsbbank.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
R.J. Schimmelpenninck      B.F.M. Knüppe  
Curator van DSB Bank N.V.    Curator van DSB Bank N.V. 
 


