
 

 

 
 

gerechtsdeurwaarders in gerechtelijk 
arrondissement West-Vlaanderen  

met kantoren Waregem - Brugge - Ieper 

 
Dockers Alex 

Vandemoortele Michel 
Vertommen Wim 

Vanthournout Mia 
gerechtsdeurwaarders 

 

Dockers Karolien 
Vandenabeele Pieter 

De Baere Reinout 
kandidaat-gerechtsdeurwaarders 

 

kantoor Waregem (centrale administratie) 

Henri Lebbestraat 188  
B-8790 Waregem 

 

T: +32 56 62 61 60 
F: +32 56 60 86 15  

 studie@dikaioma.be     
 www.dikaioma.be     

KBO nr. 0542.395.096 
BTW BE 0542.395.096 

 

IBAN : BE96 4682 0220 0105 
BIC : KREDBEBB 

 

elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur 
en enkel op woensdag en donderdag ook van 

14.00 tot 16.00 uur 
 

kantoor Brugge 
Leopold II-laan 51 

B-8000 Brugge 
T: +32 50 33 44 66 

 

elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur 
 

kantoor Ieper 
Surmont de Volsberghestraat 34 

B-8900 Ieper 
T: +32 57 21 25 50 

 

elke werkdag van 8.00 tot 10.00 uur 
 

  
 
 
 
 

Dossiernummer 
 
 
 
 
 

 

 

- blad 1 – 

 
Antwoordformulier bij de akte van aanmaning tot betalen  

bij invordering van onbetwiste geldschulden 
overeenkomstig Art. 1394/21 Ger.W. 

 
 

 

 

 

  
 
 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
U ontving een AANMANING TOT BETALING van een gerechtsdeurwaarder 
waarbij U betaling wordt gevraagd van …… € 

 
 
Wat betekent dit ? 
 
Deze procedure laat de gerechtsdeurwaarder toe om na verloop van 1 maand 
en 8 dagen een titel tegen U uit te laten vaardigen om betaling te bekomen.  
 
 
 
Hoe kan U dit voorkomen? 
 

1a.  U gaat over tot volledige betaling van …… € binnen de termijn van 1 
maand (zie achterzijde). 

 
1b.  U kan het volledig bedrag niet in 1 keer betalen? 
 U moet dan een afbetalingsplan vragen aan de gerechtsdeurwaarder. 

Let wel, dit afbetalingsplan moet eerst worden goedgekeurd (zie 
achterzijde). 

 
2.  Door binnen één maand door middel van dit antwoordformulier aan de   

gerechtsdeurwaarder de redenen aan te geven waarom U de vordering  
betwist (zie achterzijde). 

 
 

  



- blad 2 - 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 
 Hoe kan u betalen? 
  

* per overschrijving op rekeningnummer  
 IBAN : BE96 4682 0220 0105 -- BIC : KREDBEBB 

 met vermelding van het dossiernummer …… 
* online via onze website www.dikaioma.be, onder ‘debiteuren’ via Uw onlinedossier  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
 
 Hoe kan u een afbetalingsplan aanvragen ? 

 
* per e-mail op het adres studie@dikaioma.be 
* schriftelijk per post DIKAIOMA, Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem 
* online via onze website www.dikaioma.be, onder ‘debiteuren’ via Uw onlinedossier  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Hoe kan u betwisten ? 
 
Door op dit antwoordformulier de reden(en) van betwisting in te vullen en het af te geven of terug te zenden naar de 
gerechtsdeurwaarder. 
 

* per e-mail op het adres studie@dikaioma.be 
* schriftelijk per post DIKAIOMA, Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem 
* online via onze website www.dikaioma.be, onder ‘debiteuren’  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Ons kantoor 
 

 DIKAIOMA, Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 
Reden(en) van betwisting :  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Verplicht te vermelden : 
 
 Datum    -    naam en voornaam    -    hoedanigheid of functie     -    handtekening 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 

http://www.dikaioma.be/
http://www.dikaioma.be/
http://www.dikaioma.be/

