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Naam bedrijf  
(indien van toepassing)

Voorletter(s)

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer overdag

E-mailadres

Klachtenformulier Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Met dit formulier kunt u een klacht indienen wanneer u ontevreden bent over het handelen van een gerechts
deurwaarder. Dit formulier dient in de Nederlandse taal ingevuld te worden. Het is belangrijk dat u duidelijk 
aangeeft waarover uw klacht gaat. Geef daarbij aan wanneer u een bepaalde brief heeft geschreven of wat er 
op een bepaalde datum is gebeurd. 
 
Heeft u documenten die van belang zijn voor uw klacht? Bijvoorbeeld brieven van de gerechtsdeurwaarder, 
exploten of een vonnis waar u naar verwijst? Stuur een kopie daarvan mee. De meegestuurde documenten 
worden niet teruggestuurd.

Houd er rekening mee dat voor het in behandeling nemen van een klacht een griffierecht verschuldigd is van 
€ 50,00. Indien het griffierecht niet wordt voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

□ de heer □ mevrouw

□ de heer □ mevrouw □ meester

1. Ik heb een klacht

Mijn gegevens zijn:

Gegevens gemachtigde

U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Stuur dan een machtiging mee of 

vul hieronder zijn/haar gegevens in.

Voorletter(s)

Achternaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Werkgever

Telefoonnummer overdag

E-mailadres

2. Heeft u al bij de gerechtsdeurwaarder(s) geklaagd?

□ Ja, datum

□ Nee

Heeft u op uw klacht antwoord van de gerechtsdeurwaarder(s) gekregen?

□ Ja, datum

□ Nee

NB: Indien u beide vragen 
met ja heeft ingevuld en 
u heeft schriftelijk met 
de gerechtsdeurwaarder 
gecorrespondeerd, dan zou 
de Kamer daarvan graag een 
kopie willen ontvangen.
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Naam kantoor

Naam gerechtsdeurwaarder

Straat en huisnummer

Postcode en Plaats

3. Mijn klacht is gericht tegen 

Vul de gegevens in van de gerechtsdeurwaarder(s). U kunt alleen meerdere gerechtsdeurwaarders noemen als 
zij verbonden zijn aan hetzelfde kantoor.

4. Omschrijving van de klacht

Benoem hier kort in uw eigen woorden wat het probleem is. Geef in ieder geval antwoord op 

de volgende vraag: Wat doet/doen de gerechtsdeurwaarder(s) volgens u niet goed? U kunt niet 

volstaan met een verwijzing naar reeds gevoerde correspondentie.
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Plaats

Datum

Aantal bijlagen

Uw handtekening

5. Ondertekening

Het duurt gemiddeld zo'n drie dagen voordat uw klachtbrief bij ons terechtkomt. Nadat uw klacht door het 
secretariaat in het systeem is verwerkt, ontvangt u van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders een schriftelijke 
ontvangstbevestiging.

Meer informatie  
Als we meer informatie van u nodig hebben, nemen we contact met u op. Heeft u zelf nog vragen, dan staan wij 
u graag te woord. Bel ons op werkdagen tussen 09 .00 en 17.00 uur via ons te lefoonnummer 088  3611414. 
Ook kunt u een email naar de Kamer sturen via kamervoorgerechtsdeurwaarders@rechtspraak.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.rechtspraak.nl

Handtekening gemachtigde

Stuur dit formulier en relevante bijlagen naar: Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam

mailto:kamervoorgerechtsdeurwaarders%40rechtspraak.nl?subject=
https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/regels-en-procedures/paginas/kamer-voor-gerechtsdeurwaarders.aspx
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