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Dagvaarding als eis in de hoofdzaak bij conservatoir beslag tot afgifte 
 
Heden, de [datum exploot], op verzoek van [verzoeker], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente], in 
deze zaak woonplaats kiezende te [plaats], aan [adres], op het kantoor van de advocaat mr. [naam 
advocaat], die in deze zaak tot advocaat wordt gesteld en als zodanig voor hem zal optreden; 
 
Heb ik, [naam gerechtsdeurwaarder] 
 

Gedagvaard: 

[Naam gedaagde], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente], aan [adres], aldaar op dit adres mijn 
exploot doende en afschrift dezes latende en van na te melden stukken latende aan: 
 

Om: 

op [dag], de [datum], des […]middags te […] uur, niet in persoon maar vertegenwoordigd door een 
advocaat, te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank te [plaats], alsdan zitting houdende te 
[plaats] in het Paleis van Justitie aan [adres];  
 
vervolgens heb ik deurwaarder, gedaagde 
 

Aangezegd: 

- dat, indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig 
betaalt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank 
verstek tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze 
vordering de rechtbank onrechtmatig of ongegrond voorkomt;  

- dat bij verschijning in het geding van gedaagde 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: 
1e: 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 
2e: 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. 

Gronden van de dagvaarding 

Overeenkomst 

1.  
Eiser heeft in opdracht en voor rekening van gedaagde in of omstreeks de periode [periode] roerende 
zaken, bestaande uit [beschrijving zaken] geleverd en werkzaamheden verricht, uit hoofde waarvan 
eiser aan gedaagde facturen heeft gezonden: [facturen]. Eiser legt hierbij een kopie van de facturen 
over (producties [nrs.]). 

Verzoek c.q. sommatie 

2.  
Gedaagde heeft de facturen ontvangen en zonder protest behouden. Van het verschuldigde valt 
echter, ondanks aanmaning, geen betaling in der minne te verkrijgen. 

3.  
De raadsman van eiser heeft gedaagde bij brief van [datum] verzocht c.q. gesommeerd om alsnog te 
betalen. Eiser legt hierbij een kopie van die brief over (productie [nr.]). Ook na deze brief volgde geen 
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reactie en evenmin betaling. 

Eigendomsvoorbehoud 

4.  
Eiser heeft de zaken onder eigendomsverbehoud geleverd en is, gelet op het in gebreke zijn van 
gedaagde, de afgifte daarvan te vorderen. 

Standpunt gedaagde 

5.  
Een standpunt van gedaagde is niet bekend. Zoals vermeld, heeft gedaagde de facturen ontvangen 
en zonder protest behouden en heeft zij op de brief van de raadsman van eiser niet gereageerd. 

Bewijsaanbod 

6.  
Eiser biedt aan zijn stellingen door alle middelen te bewijzen, meer in het bijzonder door het horen van 
getuigen. 

Mitsdien: 

het de rechtbank behage bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen om binnen één 
week na het ten deze te wijzen vonnis de roerende zaken als hiervoor vermeld aan eiser af te geven, 
zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 per dag dat gedaagde hiermee geheel of 
gedeeltelijk in gebreke zal zijn, kosten rechtens. 
 


