1. U hebt een dagvaarding gekregen om voor de Kantonrechter te verschijnen, omdat tegen u een
vordering is ingesteld.
2. U hebt nu drie mogelijkheden:
a. U kunt schriftelijk verweer voeren of dat iemand namens u laten doen. Het verweerschrift met
eventuele bijlagen dient in tweevoud te worden ingediend. U kunt dit doen door of toezending per post
aan de griffie van het gerecht of inlevering ter griffie. De gegevens staan in de dagvaarding vermeld.
Vermeld aan het hoofd van uw verweerschrift de namen van de partijen en de zittingsdatum. Zorg er voor
dat uw stukken uiterlijk twee dagen voor de zittingsdag op de griffie van het Kantongerecht aanwezig zijn.
Indien dit niet haalbaar is doet u er verstandig aan op de zitting te verschijnen en daar uw verweerschrift
over te leggen.
b. Hoewel schriftelijk verweer de voorkeur verdient, zeker indien het geschil ingewikkeld is, kunt u naar de
terechtzitting komen en mondeling verweer voeren. Er wordt dan door de Griffier een verslag gemaakt
van uw verweer en dat wordt aan u en de eisende partij gestuurd. De eisende partij krijgt de gelegenheid
op uw verweer te reageren, of de Kantonrechter bepaalt dat beide partijen moeten verschijnen om het
geschil met de rechter te bespreken. U kunt ook iemand vragen namens u mondeling verweer te voeren.
Er moet dan wel een door u getekende schriftelijke machtiging van die persoon worden overlegd.
c. U kunt er ook voor kiezen niet te verschijnen en geen verweer te voeren. In dat geval wordt bij verstek
vonnis gewezen. De vordering wordt dan meestal toegewezen.
3. U kunt voor het voeren van verweer de hulp van een advocaat, een deurwaarder of een andere
rechtshulpverlener inroepen. Wanneer u dit niet kunt bekostigen kunt u zich wenden tot het
dichtstbijzijnde Juridisch Loket. Dit bureau kan u juridisch adviseren en kan ook bezien of u in aanmerking
komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.
4. Als u wilt dat de zaak niet aan de Kantonrechter wordt voorgelegd, dient u MINIMAAL TWEE DAGEN
VOOR DE ZITTINGSDATUM WAARVOOR U BENT GEDAGVAARD alles te voldoen.
U moet dan betalen hetgeen er in de dagvaarding is vermeld, alsook de kosten van de dagvaarding zelf en
een bedrag voor het gemachtigdensalaris. Neemt u bij twijfel even kontakt op met het
deurwaarderskantoor voor het juiste totaalbedrag.

