
VERZOEKSCHRIFT 1344 BIS EN SEPTIES G.W.

Aan de Heer Vrederechter van het kanton Jette

VERTOOG
Rijksregister N°: ..................................................................................................................................
NAAM: ................................................................................................................................................
VOORNAAM: .....................................................................................................................................
ADRES: ...............................................................................................................................................
TELEFOONNUMMER: ......................................................................................................................

 Handelende in hoedanigheid van eigenaar(s)/huurder(s)* van het onroerend goed gelegen te:

..............................................................................................................................................................
plaats waar de gehuurde plaatsen gelegen zijn 

Dat dit goed verhuurd is aan – toebehoort aan*:
Rijksregister N°: ..................................................................................................................................
NAAM: ................................................................................................................................................
VOORNAAM: .....................................................................................................................................
WONENDE TE: ................................................................................................................................
VERBLIJVENDE TE: ........................................................................................................................

* schrappen wat niet past
Ingevolge een huurovereenkomst

• mondeling/schriftelijk van: ......................................................
• van bepaalde duur/onbepaalde duur
• geregistreerd op: .......................................................................

Dat de maandelijkse huur ................€ bedraagt met een maandelijkse provisie voor lasten 
van ..............€ 

Met verzoek de huurder(s)/eigenaar(s)* op te roepen ten einde te trachten partijen te verzoenen 
overeenkomstig de wet van 18-06-2008 en bij gebreke aan verzoening of verschijning:

➢ de zaak aan te houden om behandeld te worden in korte debatten bij toepassing van art.735. 
G.W.

➢ huurachterstallen op heden: .................................................................. € zijnde de 
maanden ................................................................................................................. onder 
voorbehoud van vermeerdering in de loop van het geding;

➢ bijkomende bedragen (lasten, waterverbruik,...) ....................................................................€;

➢ verbreking van het contract en uitdrijving bij gebrek aan vrijwillig vertrek;

➢ verbrekings en/of wederverhuringsvergoeding ..................................................................... €;

➢ aanstelling van een deskundige wat betreft de huurschade;

➢ vrijmaking van de huurwaarborg rekening n°........................................................................... 
ten voordele van eisende partij;



➢ veroordeling van verwerende partij tot de gerechtelijke intresten en de kosten;

➢ solidaire veroordeling indien meerdere verweerders;

➢ het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;

➢ anderen:....................................................................................................................................

Gedaan te, ...........................................................................Handtekening.............................................

BELANGRIJK:
(In het verzoekschrift verplicht te vermelden indien de uithuiszetting wordt gevorderd:) Vermits de uithuiszetting wordt 
gevorderd, dient de aandacht van de verwerende partij gevestigd te worden op artikel 1344ter,§4 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat luidt als volgt: “De huurder kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning of bij de griffie binnen 
een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van 
twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van het afschrift van de inleidende akte”.
BIJLAGE : 
• getuigschrift van woonst van verwerende partij (niet ouder dan 15 dagen)

ROLRECHT HUURZAKEN :
• 20,00€/ per eiser : invordering ten bate van het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand per eiser
U kan het verzoekschrift ter griffie neerleggen. De retributie wordt cash betaald (geen bancontact).
• Het rolgeld van 50€ zal ten laste worden gelegd van de veroordeelde partij en achteraf gevorderd worden door FOD 

financiën.


