
 

 
Davaya bakan hakimin adı, irtibat kişisinden telefonla istenebilir. 
Kişisel verileriniz ve varsa müvekkilinizin verileri, uygun bir dava için gerekli olduğu ölçüde mahkemenin kayıt 
sisteminde işlenir. 

 
 

  Özel hukuk bölümü tim 
bölge mahkemesi 
 
 
 

   

   
Muhatap kişi The Registrar  
Telefon numarası 06-52830352  
Tarih   
Referansımız   
Referansınız   
Ek(ler) Dilekçe  
Konu Çağrı  
Taraflar  Cevap verirken lütfen tarihi 

ve referansımızı belirtin. 
Mektubunuzda sadece bir 
vakadan bahsedin. 

 
 
Bu yerel mahkeme için bir çağrıdır. 
 
Bu randevu ne zaman: <TARIH > 
 
Nerede olmalıyım: Amsterdam mahkemesi, Parnassusweg 280, 1076 AV Amsterdam 
 
 
Sayın Beyefendi / Hanımefendi, 
 
Bölge mahkemesi sağlık sigortanızdan bir mektup aldı. Mektubu ekte bulabilirsiniz. 
Mektupta sağlık priminizi ve/veya sağlık giderlerinizi ödemediğiniz belirtilmektedir. 
Burada tahsilat maliyetleri dahil toplam <MIKTAR> tutarı söz konusudur. 
 
Sağlık sigortası şirketiniz bölge mahkemesinden bu tutarı ödemeniz gerektiğine karar 
vermesini istemektedir. 
 
Bölge mahkemesi ile <TARIH> tarihindeki randevunuza gelin. 
 
Bölge mahkemesi, gecikmiş ödemelerin doğru olup olmadığını ve nasıl çözülebileceğini 
görmek için sizinle ve sağlık sigortacınızla görüşmek istiyor. Bölge mahkemesi ayrıca bir 
ödeme düzenlemesinin mümkün olup olmadığını da inceleyecektir. Bu nedenle geliriniz 
ve sabit giderleriniz ile ilgili bilgileri de eklemeniz faydalı olacaktır. 
 
Bölge mahkemesi ile olan randevunuza gelirseniz herhangi bir ek masraf ödemeniz 
gerekmez. 
Sağlık sigortanız bu randevu için ödeme yapacaktır. Randevuya gelirseniz herhangi bir ek 
ücret ödemezsiniz. Bu nedenle, randevudan önce tek seferde borçların ödenmesi gerekli 
değildir. Bu genellikle en iyi çözüm değildir. 
 



 

 
 
 
Borç yardımı 
Bölge mahkemesi hakimiyle yapılan randevuda borç danışma servisinden bir kişi de hazır 
bulunacaktır. Dilerseniz dava açıldıktan sonra onunla konuşabilirsiniz. 
 
Halihazırda bir borç danışmanınız var mı? O zaman lütfen kendisiyle iletişime geçin. 
Borç danışmanınız doğru bilgileri toplamanıza yardımcı olabilir. Kendisi elbette bölge 
mahkemesi hakimiyle randevuya gelebilir. 
 
Gerekirse kendi tercümanınızı getirin 
Hollandaca konuşamıyor veya anlamıyor musunuz? O zaman yanınızda söylediklerinizi 
tercüme edebilecek birini getirin. 
 
Gelemiyor musunuz? 
Bölge mahkemesi hakimiyle randevunuza gelemiyor musunuz? Veya sorularınız mı var? 
Lütfen 06-52830352 numaralı telefonu arayın. Bu numara hafta içi saat 15.00'e kadar 
kullanılabilir. Bu numarayı WhatsApp mesajları için de kullanabilirsiniz. Bize e-posta da 
gönderebilirsiniz: zorgzaak@rechtspraak.nl.  
 
Randevuya gelmezseniz, bölge mahkemesi davanıza bakamaz. 
Bölge mahkemesi hakimi ile randevunuza gelmezseniz ve önceden bizimle iletişime 
geçmezseniz, bölge mahkemesi hakimi herhangi bir karar vermeyecektir. Sağlık sigortası 
şirketi, borçlarınızı bir tahsilat acentesine devredecektir. Bu sizin için ek maliyetlere 
neden olabilir. Dolayısıyla lütfen bölge mahkemesi randevunuza geliniz. 
 
 
Yerel mahkeme adına, 
 
 
 
Kayıt memuru, 

mailto:zorgzaak@rechtspraak.nl

