Processchema Uitgebreid
Welke fase

Opstartfase

Procesweek

NVT

Proceshandeling Oproeping Verweerder
Betekent
concreet

De verweerder krijgt een
brief uitgereikt door een
Gerechtsdeurwaarder
waarin de start van de
procedure wordt
aangekondigd.

Procesfase
Week 1 t/m 4
Verweer
In deze weken kan de
verweerder via het
digitale procesdossier
reageren op de
vordering van de eiser.

Week 5

Week 6 t/9

Zitting

Repliek

Zitting indien
van toepassing,
bij geen verweer
verstek aan het
einde van deze
week.

De brief bevat naast
informatie over de
procedure ook
inlogcodes voor het
digitale procesdossier en
de basisgegevens van de
vordering.
Tijdsduur/
termijnen

versie 071013

Minimaal één week voor
start week 1

Beslisfase
Week 10 t/m 13

Week 14 t/m 20

Dupliek

Vonnis

In het geval van
verweer kan de
eiser deze week
via het digitale
procesdossier
hierop
reageren. Dit
heet een
repliek.

In het geval van
repliek kan de
verweerder deze
week via het
digitale
procesdossier
hierop reageren.
Dit heet een
dupliek

De door DigiTrage
aangestelde arbiter
heeft in deze weken de
tijd om via het digitale
proces-dossier een
uitspraak in de
procedure te doen.
Verstekvonnissen /
eventuele zittingen
zullen indien van
toepassing doorgaans in
week 5 worden
bepaald.

Start maandag 00.00
uur

Start maandag
00.00 uur

Start maandag
00.00 uur

Start maandag
00.00 uur

Start maandag 00.00
uur

Einde zondag 23.59 uur

Einde zondag
23.59 uur

Einde zondag
23.59 uur

Einde zondag
23.59 uur

Einde zondag 23.59 uur

Processchema Uitgebreid
Let op!
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer de verweerder het niet met de vordering van de eisende partij eens is, kan deze hier verweer tegen voeren.
Dit dient via het digitale procesdossier plaats te vinden.
De verweerder is zelf verantwoordelijk om hier in te loggen en het betreffende verweer tijdig te voeren.
Ook is het de eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van het procesverloop.
Termijnen waarbinnen proceshandelingen zoals verweer kunnen worden verricht, worden strikt gehanteerd!
Dit betekent dat indien van dit recht geen -tijdig- gebruik wordt maakt, de mogelijkheid hiertoe vervalt.
De gevolgen hiervan zijn voor eigen rekening en risico van de procespartijen.

Overheidsrechter

•

Mondelinge behandeling

•

Indien de verweerder consument is en de zaak aan de overheidsrechter wil voorleggen, moet deze dat binnen een
maand na de oproeping aan DigiTrage mededelen.
Indien de verweerder een mondelinge behandeling wil van zijn zaak omdat hij/zij geen toegang heeft tot het internet,
dient een schriftelijk verzoek hiervoor uiterlijk aan het einde van procesweek 2 door het Secretariaat van DigiTrage te
zijn ontvangen.
De arbiter beslist uiteindelijk over het houden van een zitting. Eventuele zittingen zullen uiterlijk procesweek 5 worden
ingepland.
Indien de verweerder per post verweer wil voeren omdat hij/zij geen toegang heeft tot het internet, dient het
schriftelijk verweer uiterlijk op de woensdag 17.00 uur van procesweek 3 door het Secretariaat van DigiTrage te zijn
ontvangen.
Het eventuele dupliek dient uiterlijk woensdag 17.00 uur van procesweek 8 te zijn ontvangen.
Doe dit altijd aangetekend en houdt u rekening met het feit dat verzending per post langer duurt dan per gewone post.
Sluit een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij !
Indien er van de verweerder aan het einde van procesweek 3 geen verweer wordt ontvangen, wordt verstek verleend.
Het verstekvonnis zal in procesweek 5 worden uitgesproken.

Verweer

Termijnen

Bijzondere situaties:

•
Verweer per post

Verstek
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