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DAGVAARDING KANTONRECHTER
MEER GEDAAGDEN

Vandaag, de

tweeduizend…;

heb ik,

op verzoek van ..., wonende / gevestigd te …, die voor deze zaak woonplaats kiest aan het
adres … te …, bij …, die in deze zaak als gemachtigde zal optreden;
GEDAGVAARD:
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 [ROLDATUM], 's morgens / 's middags om [TIJDSTIP] uur, in persoon of vertegenwoordig
door een gemachtigde te verschijnen bij de kantonrechter van de rechtbank …, zittingsplaats
…;
MET AANZEGGING:
-

dat dan een terechtzitting wordt gehouden in het gerechtsgebouw aan het adres … te …,
op welke terechtzitting de gedaagden mondeling of schriftelijk kunnen antwoorden op de
hierna omschreven eis en gronden;

-

dat de gedaagden in plaats van mondeling of schriftelijk te antwoorden op de
terechtzitting, ook vóór de laatstgenoemde datum een schriftelijk antwoord kunnen
indienen ter griffie van het genoemde gerecht, door deze stukken af te geven op het adres
… te … of per post te zenden naar: Postbus … te …;

-

dat indien een gedaagde niet in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde in het
geding verschijnt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,
de rechter verstek tegen deze gedaagde verleent en de vordering toewijst, tenzij deze
hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

-

dat indien tenminste een van de gedaagden in het geding verschijnt tussen alle partijen
één vonnis wordt gewezen dat als vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;

-

dat van een gedaagde bij verschijning in het geding geen griffierecht zal worden geheven.

DE GRONDEN:
…

DE EIS:
…

De kosten van dit exploot zijn:

