VOLMACHT/POWER OF ATTORNEY
Achternaam/Surname: ________________________________________________________________________
Voornamen voluit/First name(s): _____________________________________________________________
Adres/Adress:__________________________________________________________________________________
Postcode & Woonplaats/Postalcode & Residence:____________________________________________
Land/Country: _________________________________________________________________________________
Geboortedatum/Date of Birth: _______________________________________________________________
I.

Verklaart volmacht te verlenen aan de vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ProBe-ASP B.V., hierna te noemen
“Claimeasy”, gevestigd te Breukelen en ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 01169860, om namens
ondergetekende in en buiten rechte op te treden, onder meer
(maar niet uitsluitend) met het oog op het incasseren van een
vordering(en) op de luchtvaartmaatschappij, en om in dat
kader alles te doen wat Claimeasy redelijk en noodzakelijk
acht, alsmede over te gaan tot het uitvoeren van onder meer
de volgende werkzaamheden:
- vordering indienen bij luchtvaartmaatschappij;
- benaderen maatschappij op welke wijze dan ook;
- het starten van een gerechtelijke procedure;
- gelden van de luchtvaartmaatschappij incasseren
II. Indien Claimeasy zal besluiten over te gaan tot gerechtelijke
incasso van enige claim uit hoofde van vertraging, annulering
en/of overboeking van de vlucht met het vluchtnummer
vermeld onder III van deze volmacht verklaart
ondergetekende hierbij last te verlenen aan Claimeasy om in
eigen naam en voor eigen rekening en risico van Claimeasy
enige claim uit hoofde van vertraging, annulering en/of
overboeking van de vlucht in rechte te incasseren en om in
dat kader alles te doen wat Claimeasy redelijk en noodzakelijk
acht, alsmede over te gaan tot het uitvoeren van onder meer
de volgende werkzaamheden:
- het (laten) opstellen en/of laten betekenen van een
dagvaarding;
- het (laten) voeren van een gerechtelijke procedure;
- het (laten) treffen van een minnelijke regeling.

I. Declares and agrees to give authorisation and power of
attorney to ProBe-ASP B.V., hereinafter referred to as
“Claimeasy”, a limited liability company based in Breukelen
and registered at the Chamber of Commerce of the
Netherlands under number 01169860, to act on behalf of
the undersigned in and out of court, in order to collect a
claim from the airline and to do everything that Claimeasy
deems reasonable and necessary in that context, including
but not limited to the following activities:
- submitting the claim to the airline;
- approaching and contacting the airline in any way;
- initiating legal proceedings;
- collecting funds from the airline.
II. In the event that Claimeasy decides to initiate legal
proceedings for any claim for a delay, cancellation or the
denied boarding of the flight with the flight number
mentioned under III of this power of attorney pursuant to
the applicable laws and regulations, the undersigned
declares to give mandate to Claimeasy to collect any claim
(in its own name and at the risk and cost of Claimeasy) for
a delay, cancellation or the denied boarding of the flight
pursuant to the applicable laws and regulations in court
and to do everything that Claimeasy deems reasonable
and necessary in that context, including but not limited to
the following activities:
- to (instruct to) draft, sign and/or serve a legal
summons or writ;
- to (instruct to) initiate and/or carry out legal
proceedings;
- to reach an amicable settlement.

III. Deze machtiging is geldig voor de duur van het in of buiten
rechte incasseren van de vordering op de
luchtvaartmaatschappij zoals vermeld onder I en II van deze
volmacht, intern aan te duiden als claimnummer
__________________________________.

III. This authorisation is valid for the duration of the
in and out of court collection of a claim from the airline as
mentioned in I and II of this power of attorney, internally
referred to as claimnumber _______________________________.

IV. Tevens verklaart ondergetekende een exemplaar te hebben
ontvangen van de algemene voorwaarden van Claimeasy en
daarmee akkoord te gaan.

IV. In addition, the undersigned declares to have received a
copy of the terms and conditions of Claimeasy and agree
with it.

Naam/Name:_____________________________________________________________________
Datum/Date:______________________________________________________________________
Handtekening/Signature:_________________________________________________________
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