
Arbitrage-aanvraag /  
(Memorie van) EIS

    

EISER

Volledige naam

Adres

Woonplaats

KvK nummer uittreksel KvK

wel/niet BTW-plichtig

GEMACHTIGDE EISER 
met recht van substitutie

Indien van toepassing

Naam

Adres

Woonplaats

Contactpersoon

E-mail

MAAKT GESCHIL AANHANGIG O.B.V. 
ARBITRAGEREGLEMENT St.AR 
TEGEN:

 

VERWEERDER

Naam verweerder 1 zo volledig mogelijk

Naam verweerder 2 zo volledig mogelijk

Adres

Woonplaats

Geboortedatum

E-mail-adres

Consument ja/nee



KvK nummer uittreksel KvK

SAMENVATTING GESCHIL

Samenvatting in enkele 
steekwoorden

 

BEVOEGDHEID St.AR

Arbitragebeding in AV of bijlage

Arbitragebeding in aanvullende 
overeenkomst (bv betalingsregeling) of

bijlage met 
handtekening of 
bijlage 1e betaling

Compromis bijlage

Bijzonderheden:

voor St.AR intern 
ad 33: opt out voor degenen die niet 
handelen uit hoofde van bedrijf/beroep

opt out

voor St.AR intern 
ad 33: ingeval betalingsvoorwaarden achteraf 
worden medegedeeld: vanaf tweede factuur

FEITELIJKE GRONDSLAG GESCHIL

Overeenkomst waarin liggen 
afspraken tussen 
partijen vast.  
bijlage

Factuur bijlage

Eiser heeft te vorderen van verweerder in 
hoofdsom een bedrag ad € … per …

Wettelijke (handels)rente verschuldigd over 
hoofdsom per …

bijlage (bv AV)

Betalingsregeling

Overig

MINNELIJKE GESCHILOPLOSSING



Activiteiten eiser wat is er gedaan om 
geschil op te lossen. 
Bijlage 

Minnelijke incassoactiviteiten door 
gemachtigde

De minnelijke incasso-
activiteiten betreffen niet de 
activiteiten ter instructie en 
voorbereiding van deze 
arbitrageprocedure, maar de 
kosten die eiser en gemachtigde 
hebben gemaakt teneinde in der 
minne betaling van het 
verschuldigde te verkrijgen. 
Deze werkzaamheden omvatten 
o.a. het bestuderen van het 
dossier, het bespreken van de 
zaak met eiser, het verzenden 
van betalingsverzoeken en 
sommaties, het telefonisch 
contact opnemen met 
verweerder, het proberen een 
betalingsregeling danwel 
schikking met de verweerder 
overeen te komen en het 
adviseren van eiser.

Alleen voor b-t-b

EIS / VORDERING petitum

Primair: 
EISER EIST VEROORDELING VAN 
VERWEERDER OM TEGEN 
BEHOORLIJK BEWIJS VAN 
KWIJTING AAN EISER TE BETALEN:

let op: wat niet wordt 
gevorderd kan niet 
worden toegewezen

Hoofdsom (+ prolongatie / periodieke  
ophoging)

Wettelijke rente vanaf datum 
ingebrekestelling of wettelijke handelsrente 
(b-t-b)

datum 
ingebrekestelling

Incassokosten o.b.v. WIK bijlage indien 
consument

Vertragingsrente o.b.v. WCK

Arbitragevergoeding ex OB o.b.v. 
arbitragereglement 
StAR

Processalaris salaris gemachtigde 
op basis van 
procespunten

Nasalaris

Overig: ontbinding / ontruiming  



  

Secundair: 
EISER EIST VEROORDELING VAN 
VERWEERDER …

BEWIJSAANBOD ja/nee

Bij voorraad uitvoerbaar ja/nee

ONDERTEKENING

Datum eis

Woonplaats 

PROCESINLEIDING 
op welke wijze 

Verzenden eis per aangetekende post

Betekening eis met bijlagen door 
gerechtsdeurwaarder

contactgegevens 
GDW

Eerst aangetekend, indien onbestelbaar retour 
dan te betekenen door gerechtsdeurwaarder

contactgegevens 
GDW

Eerst aangetekend, indien onbestelbaar retour 
dan overleg.


