
 
 

  

  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  

 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U bent opgeroepen voor een zitting op de rechtbank bij de kantonrechter 
op de datum die in de dagvaarding staat. 
 
Wat betekent dat voor u? 
 
U bent het eens met wat er in de dagvaarding staat 
Als u het eens bent dan hoeft u niets te doen. De rechtbank zal dan uitspraak doen. In de uitspraak van 
de rechtbank staat het totale bedrag dat u aan de tegenpartij moet betalen.  
 
Als u het eens bent en u wilt een betalingsregeling 
De rechtbank kan geen betalingsregeling opleggen. Dat kunt u alleen met uw tegenpartij afspreken. 
Neem daarvoor zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder die de dagvaarding heeft uitgebracht of 
met de tegenpartij. 
 
U bent het niet eens met wat er in de dagvaarding staat 
Schrijf of e-mail de rechtbank dan waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. Als u 
schriftelijk bewijs heeft om aan te tonen waarom het niet klopt, voeg dan kopieën van de bewijsstukken 
toe, zoals contracten, betalingsbewijzen, e-mails, etc.  
 
Uw brief (in tweevoud) of e-mail met bijlagen moet uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in de 
dagvaarding bij ons binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Het e-mailadres van de rechtbank 
vindt u onderaan deze brief. 
 
U wilt uitstel voor het indienen van een schriftelijke reactie 
Schrijf of e-mail de rechtbank dan dat u uitstel wilt.  
Uw brief of e-mail moet uiterlijk op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding bij ons binnen 
zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Het e-mailadres van de rechtbank vindt u onderaan deze brief. 
 
U wilt mondeling reageren 
Als u mondeling wilt reageren, dan moet u naar de rechtbank komen op de zittingsdatum die wordt 
genoemd in de dagvaarding. Als u schriftelijk bewijs heeft om aan te tonen waarom het niet klopt, 
neemt u dan kopieën van de bewijsstukken mee, zoals contracten, betalingsbewijzen, e-mails, etc. 
Sommige rechtbanken kunt u ook opbellen als u mondeling op de dagvaarding wilt reageren. Dit moet u 
doen uiterlijk de dag vóór de zittingsdatum die wordt genoemd in de dagvaarding. Onderaan deze brief 
staat bij welke rechtbanken dat mogelijk is.    
 
Het telefoonnummer van de rechtbank vindt u onderaan deze brief. U ontvangt dan bericht hoe en 
wanneer u uw mondelinge reactie kunt geven.  
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Als wij op de zittingsdatum als genoemd in de dagvaarding niets van u hebben gehoord, dan gaan wij 
ervan uit dat u niet wilt reageren op wat er in de dagvaarding staat.  

De rechtbank zal dan uitspraak doen. In de uitspraak van de rechtbank staat het totale bedrag dat u aan 
de tegenpartij moet betalen.   

Met vriendelijke groet, 

De Rechtspraak 

Voor contactgegevens en informatie zie ook www.rechtspraak.nl en de volgende pagina. 
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Rechtbank Amsterdam Telefoonnummer E-mailadres
Amsterdam 
Parnassusweg 280

Geen telefonisch 
verweer. 

postbureau.kanton.rb.amsterdam@rechtspraak.nl 

Rechtbank Den Haag Telefoonnummer E-mailadres
Den Haag 
Prins Clauslaan 60 

Geen telefonisch 
verweer. 

kanton.denhaag.civiel.rb-dh@rechtspraak.nl

Leiden 
Witte Singel 1 

Geen telefonisch 
verweer. 

kantondagvaarding.dhg.lei@rechtspraak.nl 

Gouda 
Oosthaven 25 

Geen telefonisch 
verweer. 

kantondagvaarding.dhg.gou@rechtspraak.nl

Rechtbank Gelderland Telefoonnummer E-mailadres
Arnhem 
Walburgstraat 2-4 

088 – 361 1499 kanton.arnhem@rechtspraak.nl

Nijmegen 
Oranjesingel 56 

088 – 361 1499 kanton.nijmegen@rechtspraak.nl 

Zutphen 
Martinetsingel 2 

088 – 361 1486 kanton.zutphen@rechtspraak.nl 

Apeldoorn 
Stationsstraat 104 

088 – 361 1486 kanton.apeldoorn@rechtspraak.nl 

Rechtbank Limburg Telefoonnummer E-mailadres
Roermond 
Willem II Singel 67 

088 – 361 1640 br.ka.rol.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl 

Maastricht 
Sint Annadal 1 

088 – 361 1636 br.ka.rol.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl 

Rechtbank Midden-
Nederland 

Telefoonnummer E-mailadres

Utrecht 
Vrouwe Justitiaplein 1 

088 – 361 1774 civiel.rb.mnl.utrecht@rechtspraak.nl

Amersfoort 
Stationsstraat 81 

088 – 361 1774 

Almere 
De Diagonaal 37 

088 – 361 1775 

Lelystad 
Stationsplein 15 

088 – 361 1775 civiel.rb.mnl.lelystad@rechtspraak.nl 

Rechtbank Noord-Holland Telefoonnummer E-mailadres
Haarlem 
Jansstraat  81 

088 – 361 1179 kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl 

Schiphol luchtvaart@rechtspraak.nl 

Zaanstad 
Rembrandtstraat 23 

088 – 361 1168 kantonzaanstad@rechtspraak.nl 

Alkmaar 
Kruseman v. Eltenweg 2 

088 - 361 11 47 kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl 

Rechtbank Noord-
Nederland 

Telefoonnummer E-mailadres

Assen 
Brinkstraat 4 

Geen telefonisch 
verweer. 

kantondagvaarding.noordnederland.ass@rechtspraak.nl 

Groningen 
Guyotplein 1 

Geen telefonisch 
verweer. 

kantondagvaarding.noordnederland.gro@rechtspraak.nl 

Leeuwarden 
Zaailand 102 

Geen telefonisch 
verweer. 

kantondagvaarding.noordnederland.lwr@rechtspraak.nl 

Rechtbank Oost-Brabant Telefoonnummer E-mailadres
’s-Hertogenbosch 
Leeghwaterlaan 8 

088 – 361 1815 kantondagvaarding.obr.she@rechtspraak.nl

Eindhoven 
Stadhuisplein 4 

088 – 361 1813 kantondagvaarding.obr.ein@rechtspraak.nl 

Rechtbank Overijssel Telefoonnummer E-mailadres
Almelo 
Egbert Gorterstraat 5 

088 – 361 1053 kantonalmelo@rechtspraak.nl
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Indien u per brief of e-mail reageert vragen wij u om uw adres, e-mail en 
telefoonnummer te vermelden. 

Enschede 
Molenstraat 23 

088 – 361 1062 kantonenschede@rechtspraak.nl 

Zwolle 
Schuurmanstraat 2 

088 – 361 1026 kanton-zwolle@rechtspraak.nl 

Rechtbank Rotterdam Telefoonnummer E-mailadres 
Dordrecht 
Steegoversloot 36 

Geen telefonisch 
verweer. 

Kantondagvaarding.rtm.dor@rechtspraak.nl  

Rotterdam 
Wilhelminaplein 100-125 

Geen telefonisch 
verweer. 

Kantondagvaarding.rtm.rtm@rechtspraak.nl 

Rechtbank Zeeland 
West-Brabant 

Telefoonnummer E-mailadres 

Breda 
Stationslaan 10 

088 – 361 1557 dagvaardingen.breda.rb-zwb@rechtspraak.nl 

Tilburg 
Piusplein 50 

088 – 361 1557 
 

 

Middelburg 
Kousteensedijk 2 

088 – 361 15 36 dagvaardingen.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl  

Bergen op Zoom 
Zuid Oostsingel 41 

088 – 361 15 36 
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