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_____________________________________________________________
< Zaaknummer gerechtsdeurwaarder: <zaaknummer> >
< Dossiernummer advocaat: <dossiernummer> >
< Inzake: < … > >
Oproep voor een rechtszaak
Dit oproepingsbericht wordt uitgereikt door een gerechtsdeurwaarder. Daarom heet dit
document een exploot.
Dit exploot is bestemd voor:
<voornamen en achternaam verwerende partij> te <woonplaats> / <aard en
naam rechtspersoon>, gevestigd te <vestigingsplaats> + <verdere
adresgegevens verwerende partij>
Dit exploot bevat een oproep voor een procedure bij de rechtbank. De volgende partij
stelt een vordering tegen u in:
<voornamen en achternaam eisende partij> te <woonplaats> / <aard en naam
rechtspersoon>, gevestigd te <vestigingsplaats> (hierna ook <verkorte naam eisende
partij> genoemd).
<verkorte naam eisende partij> kiest woonplaats op het kantooradres van <naam
kantoor>, <kantooradres>, van welk kantoor <behandelend advocaat> deze zaak als
advocaat behandelt. Berichten aan <verkorte naam eisende partij> kunt u sturen naar
dit adres.
<verkorte naam eisende partij> is in deze procedure de eisende partij. U bent de
verwerende partij (hierna ook <verkorte naam verwerende partij> genoemd).
De rechtszaak wordt behandeld door de rechtbank <naam rechtbank>, zittingsplaats
<plaatsnaam>. Het gaat om een civiele procedure.
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2.

I

Wat is de vordering?

…
II

Wat kunt u doen?

1. Bent u het eens of oneens met de vordering?
De rechtszaak waarvoor u nu wordt opgeroepen, wordt gestart zodra <verkorte naam
eisende partij> dit oproepingsbericht indient bij de rechtbank. Ook als u geen actie
onderneemt, loopt de procedure daarna door. Het kan verstandig zijn deskundig advies
te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.
Als u het eens bent met de vordering, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met (de
advocaat van) <verkorte naam eisende partij>. Komt u er samen uit, dan stopt
<verkorte naam eisende partij> mogelijk de procedure. U voorkomt daarmee dat de
kosten verder oplopen.
Wilt u verweer voeren in deze procedure? Dan moet u een advocaat inschakelen. Uw
advocaat moet zich uiterlijk op <datum> in Mijn Rechtspraak melden in de procedure. De
advocaat krijgt toegang tot het digitale dossier van de zaak in Mijn Rechtspraak met de
code <code>. Hij kan een verweerschrift indienen binnen 6 weken nadat hij zich heeft
gemeld. Dit kunt u niet zelf doen.
2. Wat zijn de kosten?
Een advocaat brengt u voor zijn werkzaamheden kosten in rekening. Mogelijk heeft u
recht op een bijdrage van de overheid in die kosten. Dit hangt af van uw inkomen en
vermogen. De advocaat moet daarvoor aan u worden toegevoegd. Hij kan dat voor u
aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Zodra een advocaat zich namens u bij de rechtbank meldt, moet u ook griffierecht
betalen. Dit gaat via de advocaat. Het griffierecht moet binnen 4 weken op de rekening
van de Rechtspraak staan.
Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor vermindering van het
griffierecht. Uw advocaat moet dat aan de rechtbank vragen. Is de advocaat aan u
toegevoegd, dan kan hij daarvoor het bewijs van toevoeging bij de rechtbank indienen.
Kan dat nog niet, dan mag hij eerst alleen de toevoegingsaanvraag inleveren. De
advocaat moet het toevoegingsbewijs dan nog wel vóór de einduitspraak indienen. De
advocaat kan ook vermindering van het griffierecht vragen met een inkomensverklaring
van de Raad voor Rechtsbijstand.
Houdt u er rekening mee dat er meer kosten kunnen zijn. Verdere informatie over het
griffierecht, de deurwaarderskosten en de overige kosten vindt u op www.rechtspraak.nl
onder ‘Kosten rechtszaak’.
3. Wat gebeurt er als u niets doet?
Meldt zich geen advocaat namens u, dan neemt de rechter toch een beslissing. Dit heet
een verstekuitspraak. Hij stelt dan meestal de eisende partij in het gelijk en wijst de
vordering toe, omdat u geen verweer voert. De rechter kan ook een verstekuitspraak
doen als uw advocaat zich wel heeft gemeld, maar het griffierecht niet op tijd is betaald.
3.

4. Wat zijn de relevante data?
Wanneer is deze oproep bij u bezorgd?
Wanneer kan uw advocaat het digitale dossier
inzien?

<datum bezorging>
Binnen 5 werkdagen nadat u deze oproep heeft
ontvangen (zie IV hierna)

Wanneer moet uw advocaat zich melden?
Wanneer moet het griffierecht betaald zijn?

Uiterlijk op <uiterste datum melden>
Binnen 4 weken nadat uw advocaat zich heeft
gemeld
Binnen 6 weken nadat hij zich heeft gemeld

Wanneer kan uw advocaat een verweerschrift
indienen?

III

Waar gaat de zaak over?

[ Toelichting bij invullen model: Vermeld hier op welke gronden de vordering is
gebaseerd, wat het verweer is en welke bewijsmiddelen de eisende partij heeft. Bij
voorkeur duidelijk vindbaar met een kopje. ] …
IV

Waar vindt u meer informatie?

Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de stappen in een civiele procedure
(www.rechtspraak.nl/nieuwevorderingsprocedure). Daar leest u ook wat u kunt doen als
u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. U kunt daar niet het digitale
dossier van uw zaak inzien. Dat kan alleen uw advocaat door in te loggen op Mijn
Rechtspraak.
Let op: <verkorte naam eisende partij> moet dit stuk volgens het geldende
procesreglement indienen bij de rechtbank binnen 5 werkdagen nadat het aan u is
bezorgd. Pas daarna kan uw advocaat de code gebruiken en het digitale dossier inzien.
Daar vindt hij ook de hiervoor genoemde bewijsstukken.
V

De afsluiting en de ondertekening van dit exploot

[ Voorbeeldtekst, eventueel aan te passen ]
Vandaag, <dag> <maand> tweeduizend <jaar>
<heb ik,> <stempel gerechtsdeurwaarder>
op verzoek van <verkorte naam eisende partij> dit exploot betekend aan <verkorte
naam verwerende partij>.
optie 1
Dit heb ik gedaan door aan <zijn><haar> <woonhuis><kantoor> aan <straatnaam en
huisnummer> te <(postcode)> <plaatsnaam> <(+ evt. gemeente)> een afschrift van
dit exploot te laten aan:

4.

of
optie 2
Dit heb ik gedaan door aan de door <verkorte naam verwerende partij> voor het
uitbrengen van dit exploot gekozen woonplaats (als bedoeld in artikel 1:15 BW) te
<(postcode)> <plaatsnaam> <(+ evt. gemeente)> aan <straat en huisnummer>, het
kantooradres van <zijn><haar> advocaat mr. <naam advocaat> (<naam kantoor van
advocaat>), een afschrift van dit exploot te laten aan:

Op basis van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders zijn de kosten
van dit exploot:
exploot :
[verschotten controle persoonsgegevens/KvK :
[bevraging digitaal beslagregister :
btw :
Totaal :

€…
€ …]
€ …]
€…
----€…

Over de bijkomende kosten (verschotten) en btw verklaar ik:




dat de bijkomende kosten noodzakelijk zijn om dit exploot op een goede
manier te betekenen,
dat ik geen rechtstreeks of indirect belang heb in de onderneming of derde die
deze bijkomende kosten in rekening bracht,
dat ik de kosten heb verhoogd met btw, omdat <verkorte naam eisende
partij> dit niet kan verrekenen met de belastingdienst.

gerechtsdeurwaarder

5.

