(SYNTHESE-) BESLUITEN
VAN: (1)
IN DE ZAAK MET: (2)
NOG IN DE ZAAK: (3)
VOOR DE VREDERECHTER VAN HET KANTON ..................................
A.R. nummer: (4)

Gezien de dagvaarding/het verzoekschrift (*) van ……./……./………….. (*)
Gezien de besluiten van wederpartij van ……./……./………….., die hierbij als volgt
beantwoord worden (*)
A. DE FEITELIJKE GEGEVENS: (5)

B. MIJN JURIDISCHE ARGUMENTATIE: (6)

OM WELKE REDENEN,
Ondergetekende de vrederechter verzoekt: (7)

Datum: ……/……./…………… Handtekening:…………………………….

Kosten:
- dagvaarding/rolrecht (*):

…….euro

Inventaris van de overtuigingsstukken: (8)
Toelichting:

(*) schrappen wat niet past
(1) uw naam, voornaam en volledig adres (een telefoonnummer kan soms
praktisch zijn); voor vennootschappen wordt de preciese juridische
vennootschapsvorm gevraagd, en het KBO nummer; het KBO nummer is ook
vereist voor handelaars.
(2) Zelfde gegevens van uw wederpartij (zie de vermelding ervan in het
verzoekschrift of dagvaarding door u ontvangen, als u opgeroepen bent),
(3) Idem voor eventuele partijen die vrijwillig tussenkomen, of daartoe
gedagvaard werden, hetzij in vrijwaring gedagvaard werden (of u in vrijwaring
of in tussenkomst gedagvaard hebben),
(4) Dit is de “referentie” van de griffie, nl. het nummer waaronder deze zaak
ingeschreven is; vermeld dit op al uw briefwisseling, U vindt dit op de
gerechtsbrieven onder een code: jaartal/letter a of b/nummer.
(5) Daarmee wordt uw chronologische informatie van de feiten bedoeld, het
“verhaal” van het probleem dat tot de procedure aanleiding gaf,
(6) Daarmee wordt uw logische, zo mogelijk juridische motivering bedoeld,
(7) Als vragende partij in de procedure vraagt u wellicht:
- hetzelfde als in het inleidend verzoekschrift, of dagvaarding,
- eventueel mits verhogingen (bvb ondertussen tijdens de procedure
vervallen huur).
- of mits verminderingen (ingevolge betalingen, of elementen waarop u
geen aanspraak meer maakt)
Als opgeroepen partij vraagt u wellicht:
- ofwel de afwijzing van de vordering van de vragende partij als
ontoelaatbaar (geen “belang”) of ongegrond (“onterecht”);
- ofwel de gedeeltelijke afwijzing ervan als ongegrond
- ofwel uitstel van betaling, met de redenen daartoe, en uw voorstel van
afbetaling (per maand, vanaf….)
(8) Chronologisch (van oud naar recent, in de volgorde van uw uiteenzetting)
gerangschikte bewijsstukken (brieven, facturen, contracten,
betalingsbewijzen…).
Deze “besluiten” worden door u gestuurd:
- naar de griffie
- naar de wederpartij(-en)
via post, fax of mail.
Aan (de advocaat van) de wederpartij(-en) zendt u daarbij eveneens een kopie
van de bewijsstukken waarop u zich beroept. Het origineel daarvan legt u aan
de vrederechter ten laatste voor bij de behandeling van de zaak.

