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Aanmelding De Wijkrechter

Geef een korte omschrijving 
van het conflict

Achternaam 

Voornaam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer

Mobiel nummer 

E-mailadres

Achternaam 

Voornaam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

E-mailadres

3. Waar	gaat	het	conflict	over?

Rechtbank Den Haag

1. Contactgegevens	partij	1

Op welke dag(en) bent u niet beschikbaar voor een zitting gedurende de komende drie maanden?

2. Contactgegevens	andere	partij	(Indien bekend)

Op welke dag(en) is de andere partij verhinderd gedurende de komende drie maanden? (Indien bekend)
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4.	 Bent	u	en/of	de	andere	partij	huurder	van	een	woning?

□ Ja □ Nee

Zo ja, wie is de verhuurder?

7.	Heeft	u	contact	gehad	met	de	andere	partij?

□ Ja □ Nee, wat is de reden? (ga verder met vraag 10)

8.	 Wil	de	andere	partij	meedoen?

□ Ja □ Nee □ Misschien

9.	 Heeft	de	andere	partij	de	informatie	over	de	Wijkrechter	op	de	site	van	de	rechtbank	
al	gelezen?	Zie www.rechtbankdenhaag.nl

□ Ja □ Nee

Hoger beroep is alleen mogelijk 
als de waarde van de vordering 
meer bedraagt dan € 1.750,00. 

5.	 Is	de	verhuurder	op	de	hoogte	van	het	conflict?

□ Ja □ Nee

6.	 Is	de	wijkagent/politie	van	het	conflict	op	de	hoogte?	

□ Ja □ Nee

Zo ja, mag de wijkrechter informatie over het conflict opvragen bij de wijkagent/politie? 

□ Ja □ Nee

    

    

10.	Wilt	u	de	mogelijkheid	om	van	de	uitspraak	in	hoger	beroep	te	gaan?

□ Ja □ Nee

11.	Wil	de	andere	partij	de	mogelijkheid	om	van	de	uitspraak	in	hoger	beroep	te	gaan?

□ Ja □ Nee □ Weet niet

https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-den-haag
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Bureau Wijkrechter, Team Kanton, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, 
wijkrechter.rb-dh@rechtspraak.nl, 088 3623400

13.	Heeft	u	al	een	vorm	van	mediation	geprobeerd	om	het	conflict	op	te	lossen:	

□ Ja □ Nee

Zo ja, bij welke organisatie

14.	Hoe	heeft	u	de	wijkrechter	gevonden?	

Als u bent doorverwezen, wilt u dan aangeven door welke organisatie u bent doorverwezen.

12.	Kan	de	zitting	bij	u	of	bij	de	andere	partij	plaatsvinden?	

□ Ja □ nee □ Niet bij mij, misschien bij de andere partij

Als de zitting niet bij partijen kan plaatsvinden, moet u in principe voor de zitting naar de rechtbank komen.

mailto:wijkrechter.rb-dh%40rechtspraak.nl?subject=reactie%20Aanmeldingsformulier%20Wijkrechter
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