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Artikel 2 – aangezochte gerecht
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Nederland
Domein: Bewijsgaring
Soort bevoegdheid: Aangezochte rechtbank

Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische
instrument:

Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Den Haag
Rechtbank Gelderland
Rechtbank Limburg
Rechtbank Midden-Nederland
Rechtbank Noord-Holland
Rechtbank Noord-Nederland
Rechtbank Oost-Brabant
Rechtbank Overijssel
Rechtbank Rotterdam
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Artikel 3 – centraal orgaan
De naam en het adres van het centrale orgaan dat de taken genoemd in artikel 3, eerste lid, van de verordening zal uitoefenen:
Raad voor de Rechtspraak
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723
Fax: 070 361 9715
De Raad voor de Rechtspraak is het enige centrale orgaan en derhalve in alle gevallen bevoegd voor de uitoefening van de taken
op grond van artikel 3 van de verordening.
Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard
De andere taal waarin verzoeken ingevolge artikel 5 van de verordening cuneen worden gedaans is de Engelese taal.
Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden
Het technische middel voor de ontvangst waarover de gerechten in Nederland beschikken is de fax.
Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse
bewijsverkrijging
De naam en het adres van de bevoegde auroriteit die op grond van artikel 3, derde lid, tot taak heeft te beslissen over verzoeken
uit hoofde van artikel 17 van de verordening:
Rechtbank ’s-Gravenhage
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage
Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 381 3131
Fax: 070 381 1972
De rechtbank ’s-Gravenhage is de enige bevoegde autoriteit en derhalve voor alle verzoeken uit hoofde van artikel 17 bevoegd.
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
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