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CONCLUSIES 

 
voor:  De heer * 
  Mevrouw *, wonende te *, (naam, voornaam, volledig adres) 
 Rijksregisternummer: 
  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid */ De 

naamloze vennootschap *, met ondernemingsnummer *, en met 
maatschappelijke zetel te *   

 Tel./Gsm: 
 Emailadres: 
 
  Eisende partij(en)/Verwerende partij(en) (het toepasselijke kiezen) 
 
 
 
tegen: De heer * 
  Mevrouw *, wonende te *, (naam, voornaam, volledig adres) 
 Rijksregisternummer: 
  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid * De 

naamloze vennootschap *, met ondernemingsnummer *, en met 
maatschappelijke zetel te *  

 Tel./Gsm: 
 Emailadres: 
  Verwerende partij(en)/ Eisende partij(en) (het toepasselijke kiezen) 
 

 _________________________________________________________ 
 

Rechtsmacht: vredegerecht (naam van het kanton invullen) 
 
Rolnummer * (dit nummer is vermeld op oproepingsbrieven; eventueel navragen 
op de griffie) 
_________________________________________________________ 
 
 
I. FEITEN  
(geef hier een uiteenzetting van de voor de beslechting van het geschil 
pertinente feiten: waarover gaat het geschil?) 
 
 
II. VORDERING  
(vermeld hier uw aanspraken, zijnde datgene wat u van de andere partij(en) 
vordert: betaling, iets doen of laten, afwijzing van de eis van de andere partij). 
 
 
III. MIDDELEN 
(geef hier voldoende nauwkeurig uw argumenten weer om uw eis (als u 
eisende partij bent) of de betwisting daarvan (als u verwerende partij bent) te 
ondersteunen. Elk afzonderlijk argument moet verplicht (!) genummerd 
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worden. In voorkomend geval ook verwijzen naar de bewijsstukken). 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
…  
 
 
IV. BESLUIT  
(geef hier voldoende nauwkeurig het gevraagde beschikkende gedeelte van het 
vonnis, waarbij in voorkomend geval de hoofdorde of ondergeschikte orde van 
de verschillende onderdelen wordt vermeld) 
 
Bijvoorbeeld:  
De eisende/verwerende partij vraagt om de bovenstaande redenen: 
-dat de verwerende partij veroordeeld wordt tot betaling van (bedrag in 
hoofdsom, de intrest, enz.).  
-dat de huurovereenkomst ontbonden wordt, enz. 
-dat de verwerende partij veroordeeld tot wordt tot afgifte van…, tot het 
verwijderen van…, enz.  
-dat de verwerende partij veroordeeld wordt tot betaling van alle proceskosten, 
zijnde (opsomming: … euro voor dagvaarding/voor rolrecht/voor het attest van 
woonst/ voor expertisekosten, enz.)  
 
(Alleen indien nodig)  
Ondergeschikt vraagt de eisende partij/verwerende partij dat … 
 
 
Handtekening van de concluderende partijen (verplicht) 
 
 
 
 
Inventaris van de bijgevoegde bewijsstukken (verplicht stukken nummeren) 
 
1. 
2. 
3. 
 


