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TERMIJNPLANNER 
 
Wettelijke spoedexploten die vóór 11:00 uur worden aangeleverd worden nog diezelfde 
dag zonder extra kosten betekend.                            exploot@korenhofdeurwaarders.nl  
 
Veel voorkomende termijnen Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering Grondslag Rv Termijn 

Conservatoir 

dagvaarding na beslag (geen ATW van toepassing) 700 lid 3 bepaald door voorzieningenrechter 

kort geding  z.s.m. na dagbepaling 

betekening dagvaarding aan derde beslagene 721 binnen 8 dagen 

betekening titel aan derde beslagene, na uitspraak 722 binnen 1 maand 

betekening beslag OZ aan hypotheekhouder, na betekening titel 726 lid 2+ 508 binnen 4 dagen 

betekening diverse conservatoire beslagen aan schuldenaar 700 e.v. zie termijnen executiefase 

Dagvaarding (geen ATW van toepassing) 

in Nederland of in persoon 114+115 lid 3 ten minste 7 dagen 

conform EU betekeningsverordening 115 lid 1 ten minste 4 weken 

conform Haags betekeningsverdrag 115 lid 1 ten minste 4 weken 

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats 115 lid 2 ten minste 3 maanden 

houders niet op naam gestelde aandelen of effecten 116 lid 1 ten minste 4 weken 

Rechtsmiddel 

verzet na betekening in persoon of daad van bekendheid 143 lid 2 binnen 4 weken 

verzet na tenuitvoerlegging 143 lid3 binnen 4 weken 

verzet door in buitenland wonende wederpartij 143 lid 2 binnen 8 weken 

hoger beroep na datum vonnis 339 lid 1 binnen 3 maanden 

hoger beroep na datum kort gedingvonnis 339 lid 2 binnen 4 weken 

Executie roerende zaken 

beslag na betekening en bevel 439 lid 1+2 2 dagen na betekening en bevel 

betekening beslag aan schuldenaar 443 lid 1 binnen 3 dagen 

betekening proces-verbaal gerechtelijke bewaring 446 lid 2 binnen 3 dagen 

datum verkoop na betekening beslag 462 lid 2 tenminste 4 weken-kan worden verkort 

Executie onroerende zaken 

beslag na betekening en bevel 502 lid 1+ 503  2 dagen na betekening/binnen 1 jaar 

betekening beslag aan schuldenaar (na inschrijving kadaster) 505 lid 1 binnen 3 dagen 

betekening beslag aan hypotheekhouder (na inschrijving kadaster) 508 binnen 4 dagen 

aanwijzen notaris ivm executie (na betekening beslag) 509 lid 3 binnen 14 dagen 

Executie onder derden  

beslag na betekening 475 lid 1 direct 

betekening beslag aan schuldenaar 475i binnen 8 dagen 

afleggen derden verklaring door de derde 476a lid 1 na 4 weken 

bevestiging verklaring aan beslagene en derde 476b lid 3 binnen 3 dagen 

dagvaarden derde na betwisting verklaring 477a lid 2 binnen 2 maanden 

Gedwongen ontruiming 

ontruiming na betekening en bevel 555 3 dagen na betekening/binnen 1 jaar 

  tenzij rechter anders heeft bepaald 

ontruiming na executoriale verkoop onroerende zaak 525 lid 3 direct 

Overige termijnen echtscheiding 

betekening echtscheidingsverzoekschrift na indiening 816 lid 1 binnen 14 dagen 

oproepingstermijn voor indienen verweerschrift 

 wederpartij woon in Nederland of bij betekening in persoon 816 lid 2 tenminste 6 weken 

 wederpartij woont buiten Nederland of op onbekend adres 816 lid 2 tenminste 3 maanden 
 

Voor een snelle afwikkeling van uw ambtelijk werk     exploot@korenhofdeurwaarders.nl 
 

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend      . 
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