VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP
Aan de heer Eerste Voorzitter, dames en heren Kamervoorzitters en Raadsheren,
bij het hof van beroep te Gent
BEROEP TEGEN :
Vonnis(sen)
van de rechtbank van eerste aanleg
d.d.
rolnummer:
van de rechtbank van ondernemingsrechtbank
d.d.
rolnummer:
Vonnis(sen)*/Beschikking(en)* (zoals*) in kort geding
(van de voorzitter*) van de rechtbank van eerste aanleg
d.d.
rolnummer:
(van de voorzitter*) van de ondernemingsrechtbank
d.d.
rolnummer:
*schrappen wat niet past a.u.b.

bewijs betaling rolrecht eerste rechtsmacht gevoegd
□ ja
□ neen
* aan te kruisen

-verplicht

in te vullen veld-

*

Datum van inleiding : op de zitting van
09.00 uur

om

Plaats : voor de
kamer van het hof van beroep te Gent, zetelende in het
gewoon lokaal van de terechtzitting, Gerechtshof, Koophandelsplein 23 te
9000 Gent.
Art. 1061 Ger.W.
De verklaring van verschijning van de gedaagde in hoger beroep geschiedt
op de zitting, onverminderd de toepassing van artikel 729 Ger.W..
*de eerstvolgende pleitdata zijn terug te vinden via

https://www.rechtbankentribunaux.be/nl/hof-van-beroep-gent, onder de rubriek “sector burgerlijk recht”.

AARD VAN DE ZAAK :
CODE :
□ zaak ten gronde
□ zaak (zoals*) in kort geding
□ zaak op eenzijdig verzoekschrift
□ het gewenste aankruisen a.u.b.
□ ONSPLITSBAAR GESCHIL
aankruisen indien onsplitsbaar

□ optie voor schikking
□ optie voor bemiddeling
□ optie voor schriftelijke procedure
□ het gewenste aankruisen a.u.b.

PARTIJEN IN DE PROCEDURE IN HOGER BEROEP

APPELLANT(E)(N) – per appellant verplichte vermelding
rijksregisternummer (RRnr) of ondernemingsnummer (OR)
1. …
2. …
3. …
Raadsman : Meester
advocaat te
tel / fax/mail
Referte dossier :

tegen:

GEINTIMEERDE(N)
1. …
2. …
3. …

Raadsman : Meester
advocaat te
tel./fax/mail
Referte dossier :

Dat verzoeker de griffier vraagt dit verzoekschrift aan de hiervoor
vermelde geïntimeerde(n) en raadsman/raadslieden ter kennis te brengen
bij gerechtsbrief uiterlijk de eerste werkdag nadat het is ingediend, dit
overeenkomstig artikel 1056, 2° Ger.W. met aanmaning om te verschijnen
op de hiervoor vermelde plaats en datum van de inleiding van de zaak.
gelieve voldoende exemplaren van het verzoekschrift neer te leggen
(1 exemplaar voor dossier + zoveel exemplaren als er partijen
en advocaten betrokken zijn in hoger beroep)

