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◻ Gewone procedure  

(in tweevoud indienen, oproeping per exploot door deurwaarder  ….. ) 

 

[ Zegel NAf 20 ] 

 

 

 

 

 

 

◻ Bevel tot betaling-procedure  

(tot NAf 10.000, in drievoud indienen, oproeping per griffiersbrief)  

[ Geen zegel ] 

        

Aan  

het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao  

    

VERZOEKSCHRIFT ‘CONSUMENTENKREDIET’  

(TERUGVORDERING RESTANT KREDIET) 

Eiser  

Volledige naam :  

Adres: 

Telefoonnummer + E-mailadres: 

Gemachtigde: Telefoon: 

 

Gedaagde 

Volledige naam: 

Adres:  Bijlage 1: uittreksel Kranshi 

Telefoonnummer + E-mailadres: 

 

Omschrijving van de zaak 

1. Eiser heeft aan gedaagde bij 

overeenkomst krediet verstrekt. Het 

krediet is opgezegd. Gedaagde laat 

na de opeisbare vordering te 

voldoen. Eiser heeft incassokosten 

gemaakt. 

1. Partido demandante a duna 

partido defensor fiansa pa medio 

di un akuerdo. E krédito a wòrdu 

kanselá. Partido defensor no a 

kumpli ku e demanda di pago. 

Partido demandante a hasi 

gastunan di kobransa. 

Bijlage 2: 

kredietovereenkomst 

2. Daadwerkelijk door gedaagde (in 

handen) ontvangen bedrag  

2. Montante ku partido defensor 

realmente a risibí (na man) 

NAf … 

3. Overeengekomen rente 3. Interes akordá … % per jaar / maand 

4. Opzegging en sommaties  4. Kartanan den kua ta kanselá e 

krédito i ta ordená pa paga 

Bijlage 3:  

opzegging en sommaties 

5. Terugbetaalde bedragen 5. Pagonan hasí Totaal NAf … 
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6. Te vorderen bedrag*  

 
*waarbij, in geval van een hogere 

overeengekomen rente, in de berekening de 

rente is teruggebracht tot het maximaal 

toewijsbare percentage van 27% per jaar  

6. Suma ku ta demandá* 

 
*ku, den kaso di un interes akordá mas 

haltu, e interes den e kalkulashon mester 

ta te na e máksimo ku por wòrdu kobrá ku 

ta 27% pa aña  

NAf … per [datum] 

 

Bijlage 4:  

overzicht rekeningverloop 

(hoofdsom, aflossing, rente, 

kosten, overige boekingen)  

7. Buitengerechtelijke incassokosten 7. Gastunan di kobransa 

èkstrahudisial 

NAf … 

(artikel 136 sub III 

Procesreglement) 

8. Bekende verweren  8. Defensa konosí  Weergave verweer: … 

 

De vordering 

Eiser vordert dat het gerecht, uitvoerbaar bij 

voorraad, gedaagde veroordeelt tot betaling aan 

eiser van: 

a. NAf … (het onder 6 genoemde bedrag), te 

vermeerderen met de overeengekomen rente van 

… % per jaar/maand (voor zover van toepassing 

teruggebracht als onder 6 bedoeld), vanaf …. (de 

onder 6 genoemde datum), tot de dag van 

algehele voldoening; 

b. NAf … aan incassokosten;  

c. de proceskosten (inclusief eventuele 

beslagkosten).  

Partido demandante ta demandá pa korte, 

provishonalmente ehekutabel, sentensiá partido 

defensor pa paga na partido demandante: 

a. NAf … (e suma menshoná na punto 6), 

aumentá ku e interes akordá di … % pa 

aña/luna (te asina leu ku ta aplikabel 

konforme punto 6) for di … (e fecha 

menshoná na punto 6), te dia ku kumpli ku 

pago kompletu; 

b. NAf … pa gastunan di kobransa; 

c. e gastunan di proseso (posibel gastunan 

di beslag inklui).  

 

[handtekening eiser of gemachtigde, plaats en datum]  

 

[RUIMTE VOOR STEMPELBESLISSING] 

 


