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 Hermes Advisory is het adviesbureau dat in juridische geschillen financieel economische 

deskundigheid biedt. Wij zijn gespecialiseerd in vermogensschade, waardebepaling en financieel 

(fraude) onderzoek. 

 Onze aanpak is pragmatisch en oplossingsgericht. Niet het rapport is van belang maar het 

uiteindelijke (juridische) doel en het resultaat. 

 De specialisten van Hermes Advisory hebben veel ervaring in de ondersteuning bij juridische 

geschillen en bezitten naast een gedegen financiële expertise een flinke dosis juridisch verstand.  

 Wij richten ons op het bouwen en behouden van lange termijn relaties waarbij integriteit en 

vertrouwelijkheid voorop staan. 

 Onze opdrachtgevers variëren van klein bedrijf  tot groot, Midkap genoteerde bedrijven.   

 Daarnaast werken wij samen met of  vóór advocaten en mediators als onafhankelijk adviseur in 

procedures of  bij advisering over complexe financiële vraagstukken. 

 Voor advocatenkantoren bieden wij ter ondersteuning in procedures of  advisering de volgende 

services aan:  

• Begroten van vermogensschade in individuele zaken en voor massaclaims 

• Bepalen van de waarde van onderneming bij conflicten (zoals aandeelhoudersconflicten, 

nalatenschappen, fiscale conflicten en echtscheidingen) 

• Uitvoeren van financieel onderzoek in geval van (vermoeden van) fraude, insolventie en 

bestuurdersaansprakelijkheid 
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      Hermes Advisory, gespecialiseerd in vermogensschade 



Vermogensschade 

Waar zaken gedaan worden komen helaas ook conflicten voor. Niet zelden gaat een conflict gepaard met 

(vermogens)schade. In toenemende mate wordt de weg naar de rechter gezocht of  kiest men voor 

arbitrage. Of  het geschil nu via de gerechtelijke of  buitengerechtelijke weg wordt beslecht en of  nu 

sprake is van wanprestatie of  onrechtmatige daad, uiteindelijk dient de schade van de benadeelde te 

worden bepaald en vergoed door de schadeveroorzakende partij.  Het begroten van de omvang van de 

schade alsmede het onderbouwen daarvan kan een complexe aangelegenheid zijn. Dat geldt zowel voor 

de benadeelde partij als voor de partij die de schade moet vergoeden en derhalve wil beoordelen of  de 

schade niet te hoog wordt vastgesteld. 

 

Onze dienstverlening op het gebied van het begroten van vermogensschade bestaat onder andere uit: 

Adviseren en begeleiden van het vermogensschade proces (claimmanagement)  

Onderzoeken en vaststellen van de schade-elementen  

Berekenen van de schade 

Onderbouwen van de schade 

Analyseren van ingediende schadeclaims 

Opstellen van een schaderapport ten behoeve van een procedure   

      Hermes Advisory  - Vermogensschade 
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      Hermes Advisory  - Massaclaims   
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Wie denkt dat massaclaims alleen in de Verenigde Staten voorkomen, komt bedrogen uit. Ook in 

Nederland verenigen gedupeerden zich steeds vaker in een Stichting om hun schade gecompenseerd te 

krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de Stichting Hypotheekleed DSB,  Stichting Leaseverlies van de Dexia 

Bank of  de Stichting Investigating Pre-pack opgezet na het debacle met de Schoenenreus. 

Een massaclaim kan voortkomen uit:   

• Wanprestatie of  onrechtmatige daad  

voorbeelden zijn de DSB claim, de Woekerpolis affaire of  bijvoorbeeld de Dexia claim   

• (on)Rechtmatig overheidsoptreden  

zoals bijvoorbeeld recent de accijnsverhogingen voor de pomphouders  

 

Tot op heden kent de behandeling van massaclaims een groot nadeel dat de kosten van de procedure en 

het begroten van de omvang van de massaschade vaak niet opwegen tegen de kans op vergoeding. Ook 

de afhandeling van deze massaclaims is vaak langdurig en arbeidsintensief. Menig massaclaim strandt 

hierdoor voor ze goed en wel opgetuigd zijn. 

 

Het kenmerkende van een massaclaim is dat deze door één en dezelfde schadeveroorzakende 

gebeurtenis wordt veroorzaakt, waarbij een grote groep wordt gedupeerd. Hermes Advisory heeft door 

te investeren in automatisering tezamen met kennis en ervaring op het gebied van vermogensschade de 

kosten en doorlooptijd voor massaclaims aanzienlijk weten terug te brengen. Als gevolg van deze 

efficiëntieslag kan Hermes Advisory schadebegrotingen voor massaclaims goedkoper aan bieden. Onze 

dienstverlening wordt  voor een groter publiek bereikbaar, alsook de kans dat de massaclaim 

daadwerkelijk leidt  tot vergoeding.  



      Hermes Advisory  - Massaclaims  schema  
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      Hermes Advisory  - voordelen van onze aanpak  
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Waarom onze aanpak : 

  

 Relatief  korte doorlooptijd en lage kosten door gebruik van efficiënt proces 

  Minder kans op fouten door gestandaardiseerde aanpak en statistische controle 

  Iedere schadebegroting is uniek en wordt gecontroleerd door specialisten  

 Veelvoud van data geeft ondersteunende bewijsvoering in het hoofdrapport  

 Door de lage kosten wordt de massaclaim voor een breder publiek toegankelijk 

 Totale schade snel duidelijk waardoor geanticipeerd kan worden op schadevergoeding 



     Hermes Advisory – contact 
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U kunt onze partners bereiken onder de navolgende telefoonnummers en e-mailadressen: 

 

Drs Inge Lisa Toxopeus RA  +31 (0)6 240 90 270  Toxopeus@Hermes-Advisory.com  

Drs Pieter Christiaan van Prooijen RV +31 (0)6 301 54 753 VanProoijen@Hermes-Advisory.com 

Drs. Jeanette Brouwer RA  +31 (0)6 238 81 052  Brouwer@hermes-advisory.com  

Hermes Advisory B.V.  

Julianalaan 8  

3743 JG Baarn 
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