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Dagvaarding 
oproep voor een rechtszaak 

 Betaling 
factuur Ranonkel Hoveniers 

 

Gedaagde  

Hugo Janssen  

 

Adres 

 Bloemaertlaan 27 

 2222 CE Utrecht 

 

Geboortedatum 

 02-04-1988 

 

Eiser 

Ranonkel Hoveniers B.V.  

 

Procesgemachtigde 

ABC Gerechtsdeurwaarders 

Singel 1 

3500 XX Utrecht 

T: 030-654321 

E: info@abcgdw.nl 

Bankrekening: NL11INGA0000123456 

 

 

Wat eist Ranonkel Hoveniers? 

Ranonkel Hoveniers wil dat u een rekening voor tuinonderhoud betaalt met rente en kosten. 

Vanaf bladzijde 2 leest u hier meer over. 

 

 

U bent het eens met de 

eis 

U bent het niet eens met de eis U weet niet wat u moet 

doen 

 

Betaal uiterlijk 5 juli 2021 

aan de procesgemachtigde 

van Ranonkel Hoveniers 

€ 976,18. Die stopt dan 

de rechtszaak.  

 

Kunt u niet betalen? Neem 

dan contact op met de 

procesgemachtigde en 

maak een betaalafspraak. 

 

U, of iemand die u helpt, kan 2 

dingen doen. 

 

 

 

 

Neem zo snel mogelijk 

contact op met iemand die 

u kan helpen. 

 

Bijvoorbeeld: 

-het Juridisch Loket 

 www.hetjl.nl of 0900-

8020 

- een (schuld)hulpverlener 

- een advocaat  

 

1. Schrijf een 

brief aan de 

kantonrechter  

 

 

 

 

2.Ga naar de 

zitting van de 

kantonrechter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur de brief naar  

 

De kantonrechter van de Rechtbank 

Midden Nederland  

Postbus 16005 

3500 DA Utrecht  

 

Uw reactie moet op dinsdag 6 juli 

2021 bij de Rechtbank ontvangen zijn. 

 

 

Ga naar de zitting 

 

De kantonrechter van de Rechtbank 

Midden Nederland 

Vrouwe Justitiaplein 1 

3511 EX Utrecht 

 

De zitting is op woensdag 7 juli 2021 

om 10.00 ’s ochtends 

 

tel:0715161010
mailto:info@buik-vanderhorst.nl
http://www.hetjl.nl/
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1. Wat betekent deze dagvaarding voor u? 

Met de dagvaarding is een rechtszaak gestart. U bent de gedaagde. Wie de eiser is, leest 

u op het voorblad. De rechtszaak gaat over de eis die onder punt 2 staat. Onder punt 3 

leest u op welke argumenten de eis is gebaseerd. U kunt het eens zijn met de eis, of 

niet. Onder punt 4 staat wat u kunt doen als u het eens bent met de eis. Onder punt 5 

staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met de eis. Onder punt 6 staat wat u kunt 

doen als u het niet weet. De kantonrechter beslist over de eis in een vonnis. Dat doet de 

kantonrechter ook als u niets doet. Daarover leest u meer onder punt 7. 

 

Wat als de eiser gelijk krijgt? 

- U moet doen wat er in het vonnis staat. 

- U moet dan meestal ook de proceskosten van de eiser betalen. Deze kosten zijn 

hoger dan het totaalbedrag onder punt 2. 

- Doet u niet wat er in het vonnis staat, dan kan de eiser opdracht geven aan de 

gerechtsdeurwaarder om bijvoorbeeld beslag te leggen op uw inkomen of spullen. 

 

Wat als de eiser geen gelijk krijgt? 

- De zaak is daarmee meestal klaar. U hoeft dan niet te betalen. 

 

Onder punt 8 leest u waar u meer informatie kunt vinden. Onder punt 9 staat hoe de 

gerechtsdeurwaarder de dagvaarding officieel bij u heeft bezorgd. 
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2. Wat is de volledige eis?  

Ranonkel Hoveniers vraagt met deze dagvaarding aan de kantonrechter:  

1. Janssen te veroordelen tot betaling van: 

 

Openstaande facturen, rente en incassokosten 

a. factuur 123456 d.d. 17-8-2019:  €  750,00 

b. rente tot 1 juli 2021: €  4,89 

c. incassokosten:  €  112,50 

  

 De proceskosten tot nu toe: 

d. salaris gemachtigde € 40,00 

e. kosten dagvaarding € 68,97 

 -------------------------+ 

Totaal tot nu toe € 976,18 

 

Janssen te veroordelen tot betaling van de wettelijke rente over € 750,00 vanaf 1 juli 

2021; 

Janssen te veroordelen tot betaling van de proceskosten die na deze dagvaarding nog 

worden gemaakt, waaronder het griffierecht dat Ranonkel Hoveniers aan de rechtbank 

moet betalen voor het behandelen van deze zaak en het nasalaris; 

 

2. de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.  

 

3.  Waar is de eis op gebaseerd?  

 

inleiding 

1. Deze zaak gaat om een rekening die Ranonkel Hoveniers heeft gestuurd aan 

Janssen voor het werk dat Ranonkel Hoveniers heeft verricht aan de tuin bij 

het woonhuis van Janssen. Janssen heeft een deel van de rekening niet 

betaald omdat hij vindt dat Ranonkel Hoveniers het werk niet goed heeft 

uitgevoerd. Ranonkel Hoveniers vindt dat Janssen wel moet betalen.  

 

de opdracht en het werk 

2. De opdracht voor het werk blijkt uit de offerte van 15 mei 2019 van Ranonkel 

Hoveniers die Janssen heeft ondertekend (bewijsstuk R1). In deze offerte 

staat dat Ranonkel Hoveniers de tuin van Janssen zou aanleggen tegen 

betaling van een bedrag van € 2.250 incl. btw. Onderdeel hiervan was het 

bestraten van het terras van Janssen. 

 

3. Ranonkel Hoveniers heeft het afgesproken werk uitgevoerd in de periode 3 juli 

t/m 11 juli 2019. Het werk is op 11 juli 2019 opgeleverd.  

 

 

algemene voorwaarden 

4. In de offerte staat dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn 

(bewijsstuk R2). Janssen heeft de algemene voorwaarden van Ranonkel 

Hoveniers gekregen.  
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5. In artikel 1 van de algemene voorwaarden staat dat de factuur binnen 14 

dagen moet worden betaald. Daarna is een rente van 8% per jaar over het 

openstaande bedrag verschuldigd. 

 

6. In de algemene voorwaarden staat verder in artikel 2 dat buitengerechtelijke 

kosten verschuldigd zijn als niet op tijd wordt betaald.  

 

  

de factuur 

7. Ranonkel Hoveniers heeft Janssen de volgende factuur gezonden:  

- factuurnr. 123456 d.d. 17-8-2019 voor een bedrag van € 2250,00 

(bewijsstuk R3). 

 

8. Janssen heeft de factuur niet helemaal betaald. Een bedrag van € 750,00 staat 

nog open.  

 

rente en incassokosten 

 

  aanmaning en verzuim 

9. In de brief van 17 oktober 2019 heeft Ranonkel Hoveniers aan Janssen een 

termijn van 14 dagen gegeven om alsnog te betalen (bewijsstuk R4). In 

deze brief is ook vermeld wat de gevolgen zijn van het uitblijven van betaling.  

Janssen heeft niet betaald en is daardoor in verzuim geraakt. 

 

rente 

10. Ranonkel Hoveniers heeft recht op de overeengekomen rente over het 

onbetaalde bedrag van de factuur vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tot 1 juli 

2021 is deze rente € 4,89. 

 

buitengerechtelijke incassokosten 

11. Ranonkel Hoveniers heeft opdracht gegeven de door Janssen verschuldigde 

bedragen voor haar te incasseren. 

 

12. Op 5 november 2020 heeft ABC Gerechtsdeurwaarders  Janssen een 

aanmaning gestuurd (bewijsstuk R5). In de aanmaning heeft Janssen 14 

dagen de tijd gekregen om te betalen. In de aanmaning staat ook dat deze 

termijn ingaat op de dag na ontvangst hiervan. In de aanmaning staat ook dat 

Janssen daarnaast buitengerechtelijke incassokosten moet betalen als hij niet 

alles op tijd betaalt.  

 

13. Janssen heeft niet betaald. 

 

14. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen € 112,50. Dit bedrag is 

berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten. 

 

 reactie van Janssen 

15. Janssen heeft telefonisch laten weten dat hij een gedeelte van de factuur niet 

betaalt omdat hij vindt dat het straatwerk niet goed is aangelegd. Volgens 

Janssen stroomt de regen niet naar de borders en het gazon maar naar het 

huis. Ook blijven er bij regen plassen op het straatwerk staan. 



 

5 

 

 

16. Naar aanleiding van de klachten van Janssen heeft Ranonkel Hoveniers het 

straatwerk geïnspecteerd. Hierbij is vastgesteld dat het goed is aangelegd. Er 

is voldoende afwatering naar de tuin. Dat er wat plassen blijven staan is 

normaal als het regent. Het straatwerk is aangelegd op een manier die je 

hiervan mag verwachten. Er is dus geen reden voor Janssen om de betaling op 

te schorten of in te houden. 

 

bewijsmiddelen 

17.  –  R1: door Janssen voor akkoord ondertekende offerte; 

- R2: algemene voorwaarden Ranonkel Hoveniers; 

- R3: factuur van Ranonkel Hoveniers met nr. 123456 van 17 augustus 2019; 

- R4: de brief van Ranonkel Hoveniers aan Janssen van 17 oktober 2019; 

- R5: de brief van de deurwaarder aan Janssen van 5 november 2020. 

 

18. Ranonkel Hoveniers biedt aan te bewijzen dat het werk goed is uitgevoerd. 

Haar medewerkers Pieter Manders en Jan Peters die het straatwerk hebben 

aangelegd kunnen hierover verklaren.  

 

 

4. U bent het eens met de eis 

Als u het eens bent met de eis, kunt u vaak de rechtszaak stoppen door te betalen. Dat 

is meestal goedkoper dan wanneer u betaalt nadat de rechter de eiser gelijk heeft 

gegeven. Wat u moet betalen om de rechtszaak te stoppen, wanneer en aan wie, vindt u 

op het eerste blad van deze dagvaarding. Heeft u vragen over wat u moet betalen en op 

welke manier? Neemt u dan contact op met de procesgemachtigde. 

 

 

5. U bent het niet eens met de eis 

Als u het niet eens bent met de eis of met een onderdeel van de eis, dan kunt u 

daartegen verweer voeren. Dan moet u de rechter laten weten dat u het niet eens bent 

met de eis en waarom niet. Als u uw verweer kan onderbouwen met bewijsstukken zoals 

brieven, rekeningafschriften of betalingsbewijzen, stuur dan een kopie van die stukken 

mee. Op rechtspraak.nl/reageren op een dagvaarding leest u hier meer over. 

 

U kunt zelf verweer voeren of u kunt iemand anders namens u verweer laten voeren. U 

moet dan een verklaring ondertekenen dat iemand anders dat mag doen. Dat heet een 

schriftelijke machtiging. Geef de machtiging mee of stuur hem naar de rechtbank. Om 

verweer te voeren hoeft u niets aan de rechtbank te betalen. 

 

Verweer voeren kan op 2 manieren: 

 

1. stuur een brief aan de kantonrechter 

Uw brief moet dan op tijd door de rechtbank zijn ontvangen. Op het eerste blad van deze 

dagvaarding vindt u de adresgegevens van de rechtbank en wanneer uw brief moet zijn 

ontvangen. Op rechtspraak.nl/reageren op een dagvaarding leest u hier meer over. 

 

2. ga naar de zitting van de kantonrechter 

Op het eerste blad van deze dagvaarding staat waar en wanneer de zitting is. Op de 

zitting kunt u een brief met uw verweer geven aan de kantonrechter of uw verweer aan 

de kantonrechter vertellen. Houd er rekening mee dat de zitting openbaar is. Er zitten 

meestal ook andere mensen in de zaal. Vaak moet u wachten tot uw zaak aan de beurt 
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is. Op rechtspraak.nl/naar een zitting leest u meer over wat u kunt verwachten als u 

naar de zitting gaat. 

 

 

6. U weet niet wat u moet doen 

Weet u na het doorlezen van deze informatie niet wat u moet doen? Zoek dan hulp. Dit 

kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket, een (schuld)hulpverlener of een advocaat.  

 

 

7. Wat gebeurt er als u niets doet? 

Als u niets doet, dan neemt de rechter toch een beslissing in de rechtszaak. Meestal 

geeft de rechter dan de eiser gelijk. De rechter veroordeelt u dan bij verstek om te doen 

wat de eiser eist. Bij verstek betekent dat u niet officieel in de rechtszaak bent 

verschenen. De rechter kijkt dan of de regels zijn gevolgd en of de eis op het eerste 

gezicht klopt. Hier vindt u meer over op rechtspraak.nl/verstekveroordeling. 

 

 

8. Waar vindt u meer informatie?  

Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over: 

- Hoe een dagvaardingsprocedure verloopt 

- Hoe u kunt reageren op een dagvaarding 

- Wat er gebeurt tijdens een zitting 

- Wat de gevolgen zijn als de rechter de eiser gelijk geeft 

- Wat u kunt doen als u niet reageert maar later toch verweer wil voeren. 

 

[QR code] 
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9. Officiële uitreiking door de gerechtsdeurwaarder 

Vandaag drieëntwintig juni tweeduizendeenentwintig  

 

heb ik, Berend Berg, gerechtsdeurwaarder te Utrecht, aldaar kantoorhoudende aan de 

Singel 1, 

 

op verzoek van de besloten vennootschap Ranonkel Hoveniers B.V., gevestigd in Utrecht, 

deze dagvaarding met bijbehorende bewijsstukken R1 tot en met R[...] uitgebracht aan 

gedaagde: 

 

Hugo Janssen (02-04-1988), wonende in Utrecht, Bloemaertlaan 27. 

 

Ik heb een afschrift van deze dagvaarding en bijbehorende bewijsstukken gelaten aan: 
 
Hemzelf 

 

Of 
 
het adres hierboven in een gesloten envelop met daarop de vermeldingen zoals wettelijk 
voorgeschreven, omdat ik aldaar niemand aantrof aan wie rechtsgeldig afschrift hiervan kon 
worden gelaten. 

 

Ranonkel Hoveniers kiest in deze zaak woonplaats in Utrecht, Singel 1, op het kantoor 

ABC Gerechtsdeurwaarders van de gerechtsdeurwaarders A. Heuvel, B. Berg en C. Dal, 

die in deze zaak voor Ranonkel Hoveniers als gemachtigde zullen optreden.  

 

 

De kosten van het uitreiken van deze dagvaarding zijn: 
 

Basistarief uitreiking dagvaarding   €     85,81  
Extra kosten: 
- adresinformatie    €       1,80  

- bevraging beslagregister    €       1,83 
       -------------------- 
Totaal       €      89,44 
 

De extra kosten zijn nodig om de dagvaarding op een wettelijk juiste manier uit te reiken. De 
gerechtsdeurwaarder heeft geen belang in degene die deze extra kosten in rekening heeft 
gebracht.  
 

 

 

 


