U heeft een dagvaarding ontvangen
Wat is een dagvaarding?
Een dagvaarding is een akte van een gerechtsdeurwaarder. Daaruit blijkt dat u wordt
opgeroepen om op een bepaalde dag en tijdstip voor een bepaalde rechter te verschijnen
om te worden gehoord op de vordering van degene van wie de dagvaarding uit gaat.
Wie zijn de partijen?
Er zijn normaal gesproken 2 partijen.
De eiser(es) is degene op wiens verzoek de dagvaarding wordt uitgereikt.
De andere partij is de gedaagde of wel degene die wordt opgeroepen om te worden
gehoord op de vordering van de eiser(es).
Wat kunt u doen?
Dat is afhankelijk van de vraag of de vordering van de eiser(es) door u wordt betwist,
m.a.w. bent u het met de vordering van eiser(es) eens of niet.
De vordering van de eiser(es) is juist
In dat geval behoeft u niet ter zitting te verschijnen.
Als het voor u mogelijk is de vordering (en de reeds gemaakte ) kosten voor de zitting te
voldoen, wordt u geadviseerd dat tijdig te doen, dat wil zeggen uiterlijk drie werkdagen
voor de zitting. Betaling dient dan op onze rekening te zijn bijgeschreven. De
gerechtsdeurwaarder kan u daarover (ook telefonisch) informeren. Door volledige betaling
voor de zitting voorkomt u dat de zaak daadwerkelijk bij de rechter komt en daarmee ook
dat u zogenaamd vastrecht (griffierecht) verschuldigd wordt.
Kunt u de zaak niet voor de zitting afdoen, omdat u de middelen daarvoor niet (direct)
heeft, neemt u dan contact op met de gerechtsdeurwaarder en/of vult u het formulier te
vinden op deze site onder de button Betalingsregeling. De eiser(es) is wellicht bereid een
afbetalingsregeling toe te staan. Normaal zal hij/zij op basis van een voorstel tot betaling
in termijnen niet besluiten de zaak direct terug te nemen. Hij/zij zal toch een uitspraak
van de rechter willen om zijn vordering vastgesteld te zien.
U bent het niet eens met de vordering van eiser(es)
In dat geval wordt u geadviseerd om verweer te voeren.
Wel van belang is te weten voor welke rechterlijke instantie u bent opgeroepen. Bent u
gedagvaard voor de kamer voor kantonzaken van de Rechtbank (de kantonrechter) dan
mag u zelf verweer tegen de vordering voeren. Dat verweer mag door u mondeling op de
zitting worden gedaan. Aanbevolen wordt om schriftelijk verweer te voeren. U hoeft niet
zelf verweer te voeren. U kunt zich laten bijstaan door een beroepsgemachtigde
(bijvoorbeeld een advocaat of een gerechtsdeurwaarder). Laat u zich bijstaan door een
andere persoon, dan dient u deze persoon een schriftelijke volmacht te geven.
Bent u opgeroepen voor de Rechtbank of hogere rechterlijke instantie, dan moet u zich
laten bijstaan door een advocaat. U mag dan niet zelf verschijnen, tenzij dat uitdrukkelijk
van u wordt verwacht.
Gefinancierde rechtshulp
Mogelijk komt u in aanmerking voor (gedeeltelijk) gefinancierde rechtshulp. De Raad voor
Rechtsbijstand kan u daarover nader informeren. Kijkt u op

