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CASSATIEDAGVAARDING HOGE RAAD
MEER GEDAAGDEN

Vandaag, de

tweeduizend…;

heb ik,

op verzoek van ..., wonende / gevestigd te …, die voor deze zaak woonplaats kiest aan het
adres … te …, op het kantoor van de advocaat bij de Hoge Raad mr. …, die in deze zaak tot
advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden;
GEDAGVAARD IN CASSATIE:
1.

…, wonende aan het adres … te … / gevestigd te …, kantoorhoudende aan het adres …
te …, aan het laatstgenoemde adres mijn exploot doende en een afschrift hiervan latende
aan:

2.

…, wonende aan het adres … te … / gevestigd te …, kantoorhoudende aan het adres …
te …, aan het laatstgenoemde adres mijn exploot doende en een afschrift hiervan latende
aan:

3.

etc.

OM:
op vrijdag [ROLDATUM] 's morgens om 10.00 uur, niet in persoon maar vertegenwoordig door
een advocaat bij de Hoge Raad te verschijnen ter terechtzitting van de Hoge Raad, die wordt
gehouden aan het adres Kazernestraat 52 te Den Haag;
MET AANZEGGING:
-

dat eiser in cassatie B E R O E P I N C A S S A T I E instelt tegen het vonnis / de
vonnissen / het arrest / de arresten op [DATUM/DATA] gewezen door [GERECHT] onder
zaaknummer/rolnummer;

-

dat indien een verweerder in cassatie advocaat stelt maar het hierna bedoelde griffierecht
niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen,
het recht van die verweerder om verweer in cassatie te voeren of om van zijn zijde in
cassatie te komen vervalt;

-

dat indien ten minste één van de verweerders in cassatie advocaat heeft gesteld en het
griffierecht tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één arrest zal worden gewezen, dat als
een arrest op tegenspraak wordt beschouwd;

-

dat bij verschijning in het geding van ieder van de verweerders in cassatie een griffierecht
zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van
verschijning;

-

dat de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de
Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website:
www.kbvg.nl/griffierechtentabel;

-

dat van een persoon die onvermogend is, een bij of krachtens de wet vastgesteld
griffierecht voor onvermogenden wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het
griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:
1°. een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de
rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die
redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in
artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel
2°. een verklaring van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7,
derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet
meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens
artikel 35, tweede lid, van die wet;

-

dat van verweerders in cassatie die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluidende
conclusies nemen of gelijkluidend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet
griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt
geheven.

DE GRONDEN:
…
DE EIS:
…
De kosten van dit exploot zijn:

