RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
LIMBURG
VERZOEK TOT AANHOUDEN VAN EEN ZAAK/UITSPRAAK

Mr………………………………………………………………..advocaat te ……….............................................
treedt op:

- in eigen naam
- loco Mr. ……...........................advocaat te .....................................................

als raadsman van ...................................................................................................................
Hoedanigheid (burgerlijke partij, beklaagde, VTP...):…............................................................
In de zaak van (naam eerste beklaagde of eerste eiser):
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
MOTIEF:...............................................................................................................
Hij/zij verzoekt de zaak/ uitspraak te laten aanhouden tot………………………………………………………………
na kennis genomen te hebben van hierna bepaalde modaliteiten.
De rechtbank werkt met BLOKZITTINGEN en uw cliënt is opgeroepen om te verschijnen hetzij om 9.00 uur
hetzij om 10.30 uur.
Uw zaak staat voor behandeling in het aangeduide blok, dus tussen 9.00 uur en 10.30 uur (blok 1) of tussen
10.30 uur en 12.00 uur (blok 2).
Dit formulier dient niet om uw zaak van het ene blok naar het andere te verplaatsen.
U kunt dus slechts vragen om uw zaak aan te houden TOT MAXIMUM 30 MINUTEN NA AANVANG VAN
HET BLOK (behoudens afspraken gemaakt op een voorafgaande zitting).
De vonnissen worden steeds bij aanvang van de zitting uitgesproken, behoudens afwijkende bepaling bij het
in beraad nemen van de zaak.
Voor de Raadkamer (dinsdag en vrijdag) kunt u uw zaak niet laten aanhouden.

Dit formulier is beschikbaar op de griffies, bij de zittingsdeurwaarders (bodes), bij de zittingsgriffiers (als er
geen bode op de zitting aanwezig is) en op de website van de balie van Hasselt en Tongeren.
U kunt dit formulier:
- Op de dag van de zitting, uiterlijk om 9.00 uur (blok 1) respectievelijk om 10.30 uur (blok 2) :
* aan de zittingsdeurwaarder (bode) overhandigen;
* aan de zittingsgriffier overhandigen (als er geen bode aanwezig is).
- Tot de dag vóór de zitting:
* neerleggen op de correctionele griffie;
* faxen naar de correctionele griffie doch uitsluitend op volgende faxnummers:
Hasselt:
011/374.477
Tongeren:
012/399.691
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