U hebt een dagvaarding ontvangen. Wat kunt u doen?
De gerechtsdeurwaarder heeft een dagvaarding bij u gebracht. Dat is een officiële
brief waarin u wordt gevraagd om naar de rechtbank te komen. Deze afspraak bij
de rechtbank heet een zitting. In de dagvaarding staat precies waar, wanneer en
hoe laat u moet komen. Iemand wil geld van u krijgen. Dat is de EISER. Zijn naam
staat in de dagvaarding. U heet in de dagvaarding GEDAAGDE.

Voorkom dat u naar de rechtbank moet
Vindt u eigenlijk zelf ook dat u moet betalen? Betaal dan het hele bedrag vóór de dag dat u bij de rechter
moet komen. Dat kan bij de gerechtsdeurwaarder op kantoor of door het bedrag over te maken per bank.
U betaalt dan de hoofdsom, de kosten van de dagvaarding, het salaris gemachtigde en de rente.
Doet u dat dan wel meteen, want de gerechtsdeurwaarder moet het bedrag krijgen de dag vóór de
zitting!

Let op: een afspraak bij de rechter kost geld. Wanneer de rechter de eiser gelijk geeft, moet u de kosten
voor de zitting ook betalen. Het is dus goedkoper wanneer u vóór de zitting betaalt.
Wel naar de rechtbank
Vindt u dat u het geld niet hoeft te betalen? Dan kunt u dat de rechter vertellen. Op de dag die in de brief
staat, kunt u zelf naar de rechter gaan. Hij behandelt die dag veel zaken. U bent dus niet de enige in de
rechtszaal. Wanneer u uw naam hoort, gaat u naar voren. Dan vertelt u de rechter waarom u vindt dat u
niet hoeft te betalen. De rechter schrijft op wat u zegt en stuurt dat naar de eiser. Die mag dan weer
reageren op wat u hebt gezegd. Wilt u de rechter papieren laten zien, zoals een bankafschrift? Neemt u
dan een kopie mee, want hij wil die graag houden.
Thuis voorbereiden
Nog beter is het wanneer u thuis alvast alles wat u wilt zeggen opschrijft. U weet
dan zeker dat u niets vergeet. Van wat u hebt opgeschreven maakt u twee
kopieën. Uw brief geeft u met één kopie aan de rechter en één kopie houdt u zelf.
U kunt uw brief met kopie ook vóór de zitting naar het gerecht brengen of er
heen sturen.

U hoeft dan op de dag van de rechtszaak zelf niet meer te komen. Schrijft u op de brief duidelijk uw
naam, adres en de datum waarop u moet komen. U krijgt per post antwoord van de rechtbank. In dat
antwoord staat wat u verder kunt doen. U kunt ook een advocaat, gerechtsdeurwaarder of iemand
anders vragen de brief voor u te schrijven. Op deze manier kan de rechter bij het maken van een vonnis
rekening houden met wat u te zeggen hebt. Daar hebt u recht op.

Als u niets doet
Komt u niet naar de rechtbank en laat u ook niets van u horen? Dan denkt de
rechter dat u het eens bent met de eiser. De eiser krijgt dan een vonnis, waarin
staat dat u alles moet betalen. Daaronder vallen ook de kosten voor de
dagvaarding. Met dat vonnis kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op uw
loon, uitkering, auto of meubels. Dat betekent dat de eiser een deel van uw loon of
uitkering of uw spullen krijgt.

Wees dus verstandig en betaal vandaag nog. Bent u het niet eens met de dagvaarding? Bereid u dan
goed voor op de zitting.
© Buik &Van der Horst Gerechtsdeurwaarders

