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 De conceptdagvaarding dient in drievoud per post of via de informatiebalie te worden ingediend. Een 

enkelvoudig aangeleverde conceptdagvaarding wordt niet behandeld en zal per post geretourneerd worden 
aan de afzender.  

 
 De conceptdagvaarding mag alleen per fax (eveneens in drievoud) worden verstuurd als de 

spoedeisendheid van de zaak dat bepaaldelijk vereist. Hiervan is alleen sprake indien de zitting wordt 
verlangd binnen één week. Het faxbericht mag niet uit meer dan 20 pagina’s (in totaal) bestaan. 

 
 De rechtbank verzoekt u de verhinderdata van beide partijen op te geven. Indien u dit verzuimt, zal een 

verzoek om uitstel van de wederpartij wegens verhindering doorgaans worden toegewezen. 
 
 Van de rechtbank krijgt u een bevestigingsbrief met de datum en het tijdstip van de zitting. Een kopie van 

deze brief dient u zo spoedig mogelijk door te sturen naar de gedaagde partij. In deze brief staat eveneens 
vermeld wanneer de dagvaarding uiterlijk betekend dient te zijn. Dit is slechts een richtlijn; de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het wettelijk correct dagvaarden van de gedaagde partij(en) ligt bij 
de advocaat van de eisende partij. Indien de zitting binnen 1 week wordt verlangd en de spoedeisendheid 
van de zaak dat bepaaldelijk vereist, krijgt u van de rechtbank telefonisch de data door en wordt de oproep 
direct ook per fax gestuurd. 

 
 Producties, afschriften van de betekende dagvaarding, eventuele pleitnota en/of akte tot het instellen van 

een reconventionele vordering, dienen in tweevoud per post of via de informatiebalie te worden ingediend. 
Enkelvoudig ingediende stukken worden niet behandeld en zullen per post geretourneerd worden aan de 
afzender. Indiening van stukken per fax (eveneens in tweevoud) is alleen toegestaan als het kort geding op 
een zéér korte termijn (binnen 5 dagen) is geappointeerd én wanneer het faxbericht uit niet meer dan 20 
pagina’s (in totaal) bestaat. Na de uitspraak dan wel beëindiging van de procedure op andere wijze, zullen 
de producties worden vernietigd, tenzij om teruggave is gevraagd. 

 
 Als de gedaagde partij om uitstel verzoekt, dan dient er eerst overleg te zijn geweest met de eisende partij. 

Gaat de eisende partij akkoord, dan zal het verzochte uitstel worden verleend; gaat de eisende partij niet 
akkoord, dan zal de behandelend voorzieningenrechter beslissen of de zitting doorgang zal vinden. 

 
 Na de behandeling van het kort geding zal er in beginsel twee weken later vonnis worden gewezen; tenzij 

de voorzieningenrechter anders vermeld heeft op zitting. U wordt op desbetreffende dag vanaf 11.00 uur 
in de gelegenheid gesteld om het dictum telefonisch te vernemen. Het vonnis zal niet worden gefaxt; maar 
diezelfde dag per post worden verstuurd. 


