Nakomingsgarantie
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de recreant, hem in een
bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de in dit artikel
opgenomen voorwaarden, indien de betreffende ondernemer het bindend advies niet binnen
de daarvoor gestelde termijn is nagekomen.
2. De nakomingsgarantieregeling geldt niet als de ondernemer surséance van betaling is
verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteit heeft beëindigd voordat
de recreant aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft
voldaan.
3. Indien surséance van betaling aan de ondernemer is verleend, dan wel de ondernemer in
staat van faillissement is geraakt, neemt RECRON de verplichtingen van de ondernemer
over tot een maximum van € 2.500,- per geschil. Deze verplichting geldt alleen ten aanzien
van bindende adviezen gewezen in zaken, die op het moment van surseance van betaling of
faillissement bij de Geschillencommissie aanhangig waren. Dat wil zeggen dat de recreant
het vragenformulier heeft ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd, het klachtengeld
heeft betaald en aan de eventuele noodzakelijke depotstorting heeft voldaan.
4. Indien de ondernemer het bindend advies van de geschillencommissie niet nakomt en dit
advies bestaat uit het betalen van een vergoeding, dan neemt RECRON tegen cessie van
deze vordering de betalingsverplichting over tot een totaalbedrag van maximaal € 5.000,-per geschil, voor het meerdere vergoedt de RECRON, voor zover redelijk, de kosten van
rechtsbijstand. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten. RECRON mag er ook voor
kiezen in plaats van de kosten van rechtsbijstand voor het meerdere het gehele bedrag aan
de recreant te betalen.
5. Indien de ondernemer geen gehoor geeft aan het bindende advies van de
geschillencommissie inzake een gebod of verbod, dan heeft de recreant de keuze de
nakoming van het bindend advies in rechte te vragen, of de Geschillencommissie te vragen
een vervangende schadevergoeding vast te stellen ter voeldoening aan de recreant. De
nakomingsgarantie van RECRON bestaat eruit dat, wanneer de recreant in rechte de
nakoming van het bindende advies vraagt, RECRON tot maximaal € 2.500,-- per geschil in
de rechtsbijstandkosten zal bijdragen. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten. Kiest de
recreant voor een vervangende schadevergoeding, dan geldt het gestelde in lid 4 van dit
artikel indien de ondernemer ook een bindende uitspraak van de Geschillencommissie hierin
niet nakomt.
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6. Indien een ondernemer het bindende advies van de geschillencommissie inzake een
herstructurering niet nakomt, dan bestaat de nakomingsgarantie eruit dat RECRON,
wanneer de recreant in rechte de nakoming van het bindende advies vraagt, tot maximaal €
2.500,- per geschil in de rechtsbijstandkosten zal bijdragen. Cassatieprocedures zijn hiervan
uitgesloten.
7. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan
ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd dan wordt de eventuele nakoming van het
bindend advies voor de ondernemer en voor RECRON opgeschort totdat de burgerlijke
rechter uitspraak heeft gedaan.
8. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de recreant een schriftelijk
beroep daarop doet bij RECRON.
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