Overeenkomst van dading
Ingevolge het schadegeval van
1.
2.

, waarvan

het slachtoffer was.

, hierna genoemd ondergetekende enerzijds
, hierna genoemd ondergetekende anderzijds

Na bespreking en na onderling met kennis van zaken toegevingen te hebben gedaan en
met de wens een einde te maken aan elke huidige of latere betwisting, beslissen en
aanvaarden wat volgt :
Artikel 1 : Ondergetekende enerzijds zal aan ondergetekende anderzijds de som betalen van
:
Artikel 2 : De ondergetekenden erkennen dat deze som op vast overeengekomen wijze
definitief en transactioneel alle gevolgen van het schadegeval vergoedt, zowel bekende als
onbekende, huidige en toekomstige, voorziene en onvoorziene en van welke aard ook.
Artikel 3 : Daarenboven erkent de ondergetekende anderzijds dat hij opmerkzaam op
gemaakt werd dat hij een dading treft zelfs over de toekomstige schade en dat het vast
overeengekomen bedrag hem wordt uitbetaald tot vereffening van alle huidige en
gebeurlijke schade. Hij erkent eveneens dat hij weet dat hij door het aangaan van de
dading afziet van elke latere eis en dat hij hierbovenvermelde som aanvaardt als definitieve
regeling.
Bijgevolg verklaart hij afstand te doen van ieder huidige of toekomstige rechtsvordering
tegen ondergetekende enerzijds, op grond waarvan ook. Meer in het bijzonder strekt deze
afstand zich zelfs uit tot de verergeringen die zich in de gezondheidstoestand van het
slachtoffer zouden kunnen voordoen of tot de gevolgen die zij zouden kunnen hebben, zelfs
als uit de gegevens blijkt dat op het ogenblik waarop de dading werd aangegaan, deze
verergeringen wetenschappelijk niet voorzien konden worden. Van haar kant doet de
ondergetekende enerzijds evenzeer afstand ten voordele van de ondergetekende
anderzijds in geval een verbetering in de gezondheidstoestand van het slachtoffer zou
optreden.
De ondergetekenden hebben over deze punten een kanskontrakt afgesloten.
Artikel 4 : Het schadegeval wordt geregeld zonder enige nadelige erkenning.
Artikel 5 : Op vraag van ondergetekende anderzijds, zal de betaling geldig gebeuren op :
…………………………………………………………………………………………….
Aldus gedaan te

op ……/……./………………..

(de handtekeningen dienen te worden voorafgegaan door de eigenhandig geschreven
vermeldng “gelezen en goedgekeurd)
De ondergetekende enerzijds
anderzijds

De ondergetekende

