Aanmeldformulier geschil bij de Gelderse
Deelgeschillenrechter In Familiezaken (DIF),

Rechtbank Gelderland

voor de grondslag van artikel 96 Rv en voor Boek 1 BW zaken.*

Contactgegevens verzoeker 1
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
BSN
Neem uw legitimatie mee naar de zitting.

Contactgegevens verzoeker 2
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
Geboortedatum
BSN
Neem uw legitimatie mee naar de zitting.

Korte omschrijving van het geschil

* Het geschilpunt mag niet een onderdeel zijn van een lopende procedure bij één van de gerechten.
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Korte toelichting van het geschil
Geef een korte toelichting in
maximaal 150 woorden

Zijn verzoekers gehuwd, geregistreerd partners of samenwonend?

□ Gehuwd
Datum van het huwelijk

□

□ Ja □ Nee

Is er sprake van partnerschapvoorwaarden?

□ Ja □ Nee

Geregistreerd partners

Datum aangaan geregistreerd
partnerschap

□

Is er sprake van huwelijkse voorwaarden?

Samenwonend

Datum sluiting
samenlevingsovereenkomst

Hebben de verzoekers een minderjarig kind of minderjarige kinderen?

□ Ja □ Nee
Naam kind 1
Geboortedatum
Woonadres
E-mailadres
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Naam kind 2
Geboortedatum
Woonadres
E-mailadres

Naam kind 3
Geboortedatum
Woonadres
E-mailadres

Naam kind 4
Geboortedatum
Woonadres
E-mailadres

Op verzoek van wie is dit formulier ingevuld?

□ Advocaat

□ MfN-mediator

□ Notaris

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

□ Ja □ Nee

Naam
Adres

Aanwezig bij de zitting

Mediationovereenkomst bijsluiten

Verhinderdata van verzoekers
Maximaal vier dagdelen
verdeeld over twee weken

Verzoekers stemmen door ondertekening van dit aanmeldformulier in met de volgende
voorwaarden:
- De rechtbank bepaalt of het aan haar voorgelegde deelgeschil dient te worden behandeld
op de voet van artikel 96 Rv, op de voet van artikel 808 Rv of anderszins;
- Ingeval het geschil wordt beoordeeld op de voet van artikel 96 Rv behouden zij geen recht
op hoger beroep voor;
- Na het aanbrengen van het verzoek kunnen verzoekers slechts samen het verzoek intrekken.
Ondertekening verzoeker 1

Ondertekening verzoeker 2

Datum
Naam

Handtekening
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