VERKORT REGLEMENT PRIVATE RECHTSPRAAK EVE
Eve biedt private rechtspraak.
Het reglement private rechtspraak Eve is van toepassing op private rechtspraak van Eve. Dit verkorte
reglement is een samenvatting daarvan. Deze verkorte versie bevat alleen de belangrijkste en meest
voorkomende regels. Voor specifieke regels moet je altijd het volledige reglement raadplegen. Dit
reglement is dus geen vervanging voor het volledige reglement.
Doel van Eve private rechtspraak
Het doel van Eve is iedere ondernemer toeging bieden tot rechtspraak. De voornaamste kenmerken
van de private rechtspraakprocedure van Eve zijn snelheid, betaalbaarheid, eenvoud en geen
noodzaak tot rechtsbijstand. De procedure is erop gericht om binnen korte tijd via een
laagdrempelige procedure een goed vonnis te verkrijgen. De Eve rechter is actief onderzoekend voor
zover dat is toegestaan binnen de kaders van de wet. De procedure start met een instructieve
dialoog tussen partijen en de Eve rechter. Daarmee beoogt Eve partijen in staat te stellen de
procedure zonder rechtsbijstand te voeren, maar ook om een minnelijke regeling tussen partijen te
bevorderen. De Eve rechters spreken recht als goede persoon naar billijkheid en houden zoveel
mogelijk rekening met het recht, de handelsgebruiken en de omstandigheden van het geval. Er is
geen hoger beroep op de inhoud van de zaak. De communicatie gaat zoveel mogelijk elektronisch,
online en via inbelverbinding. De prijzen zijn zoveel mogelijk vast.
1. Overeenkomst tot private rechtspraak
a. Alle partijen moeten instemmen met private rechtspraak bij Eve. Je kunt dat van
tevoren afspreken, bijvoorbeeld in een contract of in algemene voorwaarden. Je kunt
het ook afspreken als het geschil al is ontstaan. Eve stuurt alle partijen een
elektronische overeenkomst tot private rechtspraak.
b. Eve behandelt alle geschillen waarvoor de wet niet exclusief een overheidsrechter
aanwijst. Denk aan het uitspreken van een echtscheiding, het nietig verklaren van
een octrooi of sommige geschillen over aanbestedingszaken.
2. Private rechters van EVE
a. Alle partijen gaan akkoord met de private rechters die op de website van Eve staan.
b. De private rechter verklaart van tevoren dat hij onbevooroordeeld en onpartijdig als
Eve rechter in een procedure tussen de partijen kan optreden.
c. Als een partij eraan twijfelt of de Eve rechter onbevooroordeeld of onpartijdig is dan
kan die partij een wrakingsprocedure starten bij een onafhankelijke juridisch
specialist. Dat moet binnen vier werkdagen nadat de reden voor de twijfel bij de
wrakende partij bekend is geworden. Als de onafhankelijke juridisch specialist de
wraking gerechtvaardigd oordeelt, dan wijst Eve een nieuwe private rechter aan voor
de behandeling van de procedure.
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3. De procedure van Eve - algemeen
a. Partijen moeten de waarheid spreken. Indien een partij niet de waarheid spreekt of
niet aan een verzoek of instructie van de Eve rechter voldoet, kan de Eve rechter
daaraan de gevolgen verbinden die hij in dat geval passend acht.
b. De Eve rechter probeert actief de voor zijn oordeel relevante informatie boven water
te krijgen. Hij/zij mag niet zelf bewijsmateriaal voor standpunten van partijen
zoeken, maar wel vragen stellen aan partijen en partijen vragen om bepaald
materiaal in de EveCourt room te uploaden.
c. Aan iedere bespreking met de Eve rechter moet iemand deelnemen die de partij
wettelijk kan vertegenwoordigen.
d. Je mag aan iedere bespreking met de Eve rechter ook iemand laten deelnemen die
(rechts)bijstand verleent, maar de wettelijke vertegenwoordiger van de partij is altijd
de primaire woordvoerder. Iemand die rechtsbijstand verleent hoeft geen advocaat
te zijn.
e. De Eve rechter spreekt recht als goede persoon naar billijkheid en houdt zoveel
mogelijk rekening met het recht, de handelsgebruiken en de omstandigheden van
het geval.
f. Er is geen hoger beroep op de inhoud van de zaak.
g. Partijen gedragen zich ten opzichte van elkaar en de Eve rechter zakelijk en
fatsoenlijk.
4. De procedure van Eve – hoe het werkt
a. Na aanmelding en betaling opent Eve een besloten online ruimte voor de partijen en
de Eve rechter, de EveCourt room. De partijen kunnen hierin de informatie uploaden
die zij voor het oordeel van de Eve rechter van belang vinden.
b. Eve organiseert een videocall met de partijen en de Eve rechter. De partijen vertellen
de Eve rechter alles wat zij van belang vinden voor zijn/haar oordeel. De Eve rechter
stelt vragen om alle relevante informatie voor zijn oordeel boven water te krijgen.
c. Partijen krijgen twee weken om informatie te uploaden in de EveCourt room. De
informatie is vormvrij en mag bestaan uit tekst, geluid of beeld. Tenzij de Eve rechter
akkoord met meer uploads, mag iedere partij maximaal tien uploads doen van
maximaal tien pagina’s en 5 MB per upload. De uploads moeten zijn voorzien van
een duidelijke titel en aangeven welke tekst of welk onderdeel van belang is voor de
Eve rechter.
d. Daarna organiseert Eve een bespreking tussen partijen en de Eve rechter. Als beide
partijen dat willen kan deze bespreking (i) via videobellen plaatsvinden of (ii)
overgeslagen worden en niet plaatsvinden.
e. De Eve rechter wijst binnen twee weken vonnis.
f. Een partij kan een tegenvordering indienen mits de tegenvordering in essentie
dezelfde feiten betreft als de vordering van de verzoeker. De tegenvordering moet
ook vallen onder de overeenkomst tot private rechtspraak.
g. Als zich een situatie voordoet waarin het reglement niet voorziet, beslist de Eve
rechter in de geest van het doel van Eve.
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