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RECHTBANK AMSTERDAM 
Afdeling privaatrecht 
civiele dagvaardingszaken kamer voor kantonzaken  
civiele dagvaardingszaken kamer voor andere zaken dan kantonzaken 

      Van toepassing op dagvaardingen met een eerste rolzitting in 2014 
 
 

Dagvaarden tot 
verschijning bij  

Kamer voor kantonzaken Kamer voor andere zaken dan kantonzaken 

Dagvaarden tegen 
welke dag 

dagvaardingszaken tegen gedaagden wier namen beginnen met de 
volgende letters: 
 
 maandag te 10.00 uur: 

de letters A en B; 
 maandag te 11.00 uur:  

de letters T, Y en Z; 
  
 dinsdag te 10.00 uur:  

de letters F, K, O en R;  
 dinsdag te 11.00 uur:  

de letter S; 
 
 donderdag te 10.00 uur:  

de letters H, I, J, P, U en W;  
 donderdag te 11.00 uur:  

de letters D en E;  
 
 vrijdag te 10.00 uur:  

de letters G, L, M en N;  
 vrijdag te 11.00 uur:  

de letters C, Q, V en X. 
 

roldatum en roltijdstip: woensdag 10.00 uur 

Rolzittingen in 
dagvaardingszaken  

rolzitting op werkdagen om 10 uur respectievelijk 11.00 uur in 
Langemeijerzaal 
 

geen mondelinge rolzitting; 
roldatum en roltijdstip: woensdag 10.00 uur 

Aanbrengen nieuwe 
zaken 
Processtukken 
indienen 
 

Rechtbank Amsterdam 
Roladministratie kamer voor kantonzaken 
Postbus 70515 
1007 KM Amsterdam 
of 
via Centrale Balie 
 

Rechtbank Amsterdam 
Roladministratie kamer voor andere zaken dan kantonzaken 
Postbus 84500 
1080 BN Amsterdam 
of 
via Centrale Balie 
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Dagvaarden tot 
verschijning bij  

Kamer voor kantonzaken Kamer voor andere zaken dan kantonzaken 

Correspondentie  Per post (zie hierboven) 
Per fax (020) 541 29 90 
Via Centrale Balie 

Per post (zie hierboven) 
Per fax (020) 541 31 50 
Via Centrale Balie 

Zaaksgebonden 
telefonisch contact 

 maandagrol: 
(020) 541 25 18  

 dinsdagrol: 
(020) 541 30 68 

 donderdagrol: 
(020) 541 60 49 

  vrijdagrol: 
(020) 541 30 81 

(020) 541 33 90 

Faxnummer (020) 541 29 90 (020) 541 31 50 
Procesreglement Landelijk procesreglement voor civiele rol van de kantonsectoren Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken  
Vaste data 
parkeerrol 

nee 1e woensdag in april en oktober 

Roljournaal (voor 
advocatuur) 

Roljournaal Kanton  Roljournaal Civiel 

E-mail voor 
rolhandelingen 
zonder 
processtukken 

Er kan uitsluitend gemaild worden als er een e-mailadres in de zaak 
wordt verstrekt en dan uitsluitend over de opgave van verhinderdata 

handelsrol.civiel.rb.amsterdam@recht- 
spraak.nl 

 

 
 
  


