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Artikel 2 – Anmodad domstol
Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Land: Nederländerna
Instrument: Bevisupptagning
Typ av roll: Anmodade domstolar

Det finns flera domstolar/myndigheter med behörighet för det angivna rättsliga instrumentet. Träffarna anges nedan:

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 – Centralt organ
Namn och adress till det centrala organ som ansvarar för de uppgifter som anges i artikel 3.1 i förordningen:
Raad voor de Rechtspraak
Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage
Tfn.: 070 361 9723

Fax: 070 361 9715
De Raad voor de Rechtspraak det enda centrala organet och är som sådant alltid behörigt att utföra de uppgifter som anges i
artikel 3 i förordningen.
Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären
Det andra språk som i enlighet med artikel 5 godkänns i kontakten med domstolarna är engelska.
Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden
Handlingar kan tillsändas nederländska domstolar per fax.
Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning
Namn och adress till den behöriga myndighet som med stöd i artikel 3.3 ansvarar för att fatta beslut i fråga om framställningar
enligt artikel 17 i förordningen:
Rechtbank ’s-Gravenhage
Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage
Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage
Tfn.: 070 381 3495
Fax: 070 381 1972
De rechtbank ’s-Gravenhage är den enda centrala myndigheten och som sådan behörig att behandla alla framställningar enligt
artikel 17 i förordningen.
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt
att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska
kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för
den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
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