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‘Oplichterscallcenter’
mogelijk bankroet
GRONINGEN Trademark Office,
het Groningse callcenter dat
honderden klanten heeft opgelicht, wordt mogelijk failliet verklaard.

Gedupeerden
krijgen geen
geld en vragen
faillissement aan

Het faillissement is aangevraagd
door zo’n 150 gedupeerden van
Trademark Office. Advocaat Madhavi Nagessersing, die de gedupeerden bijstaat, denkt dat ze een
goede kans maken dat het verzoek wordt ingewilligd.
Trademark Office heeft de laatste maanden talloze rechtszaken
verloren. Het Groningse callcenter verkocht domeinnamen aan
ondernemers. Die hadden al een
website eindigend op .nl, en konden dan dezelfde website met bijvoorbeeld .com registreren.
Maar de agenten van Trademark Office logen tijdens het verkoopgesprek. Ze beweerden dat
iemand anders op het punt stond
hetzelfde internetadres te registreren. Pas achteraf ontdekten
de gedupeerden dat er helemaal
geen kaper op de kust was. Ze betaalden niet, maar Trademark Office reageerde daarop met dagvaardingen.
Nagessersing en haar collega
Jeroen Thiele hebben in vijf collectieve procedures ‘en talloze individuele gevallen’ ondernemers
bijgestaan. Ze zijn in alle gevallen
door de kantonrechter in het gelijk gesteld, en Trademark Office
is veroordeeld tot het vergoeden
van de volledige proceskosten:
duizenden euro’s per zaak.

„Onze cliënten krijgen hun
vorderingen niet betaald”, zegt
Nagessersing. „We hebben beslag
laten leggen, maar dat had onvoldoende resultaat. Daarom hebben de gedupeerden faillissement aangevraagd.”
Wijst de rechter dat toe, dan
wordt een curator aangesteld. Die
onderzoekt of de bestuurders
hun werk goed gedaan hebben.
De curator kan de bestuurders
privé aansprakelijk stellen voor
de schulden van het bedrijf.
Als de bestuurders van Trademark Office niet volgens de regels
blijken te hebben gehandeld, of
als ze de curator medewerking
weigeren, kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd. Oprichter
Jonathan Oudekerk laat weten
het bedrijf te hebben verkocht.
Danny Sahit, de huidige directeur, was niet bereikbaar voor
commentaar. Volgens een medewerker van Trademark Office wil
Sahit de proceskosten best betalen, maar kan hij dat niet wegens
geldgebrek. Hij wil tot een betalingsregeling komen, heeft hij het
advocatenkantoor gistermiddag
laten weten.
Nagessersing bespreekt maandag met haar cliënten of ze daarmee akkoord gaan. Zo niet, dan
volgt de zaak op dinsdag.
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