AANVRAAG TOT ARBITRAGE

Voorbehouden aan de Raad voor Arbitrage VZW
Datum ontvangst :

Taal eisende partij :

Dossiernummer :

Taal tegenpartijen :

EISENDE PARTIJ (aantal : … )

TEGENPARTIJ (aantal : … )

(indien verscheidene partijen, blad bijvoegen)

(indien verscheidene partijen, blad bijvoegen)

Firmanaam of naam : ………………………

Firmanaam of naam : ……………………

Adres : ………...………………………………

Adres : ………………………………………

………………………………………

………………………………………

Contactpersoon : ……………………………

Contactpersoon : …………………………

BTW nr. : …………………………………….

BTW nr. : …………………………………….

Tel. :

………………………………………

Tel. :

………………………………………

Fax :

………………………………………

Fax :

………………………………………

GSM :

………………………………………

GSM :

………………………………………

Email : ………………………………………

Email : ………………………………………

De Raad voor Arbitrage V.Z.W. wordt verzocht scheidsrechters aan te stellen om zich
in een scheidsrechterlijk vonnis uit te spreken inzake volgend gerezen geschil tussen
eisende partij en tegenpartij.
1.

Taal waarin alle correspondentie met u dient te worden gevoerd :

2.

Datum van ingebrekestelling :
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3.

Alle inlichtingen nopens de omstandigheden van de zaak.

Plaats en datum van de bestelling of overeenkomst
Wijze van bestelling (schriftelijk, bestelbon, bestelorder, telefonisch, fax,…)
Waren er eventueel voorbereidende gesprekken ivm de overeenkomst of bestelling ?
Evolutie in de uitvoering van de overeenkomst of bestelling ?
Welke stappen werden reeds ondernomen om betaling te bekomen of het geschil op
te lossen ?
enz…

•
•
•
•
•
•

Deze uitgetypte of geprinte informatie bundelt en titelt u onder :

“PUNT 3 : ALLE INLICHTINGEN NOPENS DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK”

Duidt bovenaan aan uit hoeveel bladzijden de bundel bestaat.

4.

De aanspraken van eisende partij met nauwkeurige opgave van de
verschillende punten van de eis en de raming ervan :

•
•
•
•

Hoofdsom
Verwijlintresten
Schadevergoeding
eventueel andere

Volgens eisende partij is de totale waarde van het geschil derhalve :
……………………………………………………………………………………………………
(uit te drukken in de munteenheid gebruikt in het contract of factuur)

Deze uitgetypte of geprinte informatie bundelt en titelt u onder :

“PUNT 4 : DE AANSPRAKEN”

Duidt bovenaan aan uit hoeveel bladzijden de bundel bestaat.
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5.

6.

Volgende stukken dienen bijgevoegd te worden :
•

Kopie van overeenkomst en/of bestelbon en/of bestelorder en/of factuur,
die u eensluidend heeft verklaard door het plaatsen van uw
handtekening.

•

Kopie van eventuele aanmaning.

•

Kopie van eventuele andere briefwisseling met de tegenpartij betreffende
deze zaak.

•

Kopie van uw aangetekend schrijven waarin u de tegenpartij in gebreke
heeft gesteld en een laatste betalingstermijn heeft toegestaan en kopie
van het postbewijs der aangetekende zending.

•

Kopie van alle nuttige documentatie ter staving van uw standpunt;

Indien eisende partij zich beroept op getuigenissen, dienen deze door de
getuige(n) eigenhandig geschreven te worden, gedateerd en ondertekend.
Onder de handtekening moeten naam, voornaam en volledig adres met
eventueel telefoonnummer van de getuige(n) vermeld worden.
De
handtekening dient gewettigd te worden door het gemeentebestuur van de
woonplaats van de getuige(n).
Zeer belangrijk : valse verklaringen zullen aanleiding geven tot strafrechtelijke
vervolgingen.

7.

Algemene opmerkingen :
•

Alle correspondentie geschiedt getypt/geprint op A4-formaat papier.

•

Op elke kopie der ingeroepen stukken plaatst u uw handtekening ter
bevestiging van de eensluidendheid met het origineel.

•

Stukken en besluiten worden aan de Raad voor Arbitrage V.Z.W.
overgemaakt per aangetekend schrijven. Indien een procederende partij
opteert voor het overmaken van zijn stukken en/of besluiten per fax in
plaats van per aangetekend schrijven aan de Raad voor Arbitrage V.Z.W.,
aanvaardt zij dat de Raad voor Arbitrage V.Z.W. deze stukken en/of
besluiten als eensluidende kopieën van het origineel zal beschouwen.

•

Zowel de aanvraag tot arbitrage als de bijgevoegde stukken en besluiten
dienen in drievoud opgestuurd te worden.

De eisende partij verklaart kennis genomen te hebben van het werkingsreglement
van de Raad voor Arbitrage V.Z.W. en er volledig en onvoorwaardelijk mee in te
stemmen. Zij verklaart hierbij eveneens, naar eer en geweten, haar argumentatie
gevoerd en haar stukken ter staving geleverd te hebben, zonder enig bedrog of
misleiding.
Aldus opgemaakt te ……………………………………, op …………………………………. .

De eisende partij(en)

Raad voor Arbitrage VZW
Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
Tel 02/757.98.46 fax 02/757.98.48 procedure@raadvoorarbitrage.be www.raadvoorarbitrage.be

Raad voor Arbitrage VZW
Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
Tel 02/757.98.46 fax 02/757.98.48 procedure@raadvoorarbitrage.be www.raadvoorarbitrage.be

