
 

1 
 

 

REGLEMENT KANTONRECHTER VIA EVE PLATFORM 

De kantonrechter-procedure via Eve werkt als volgt.  

1. Partijen vullen op de website van Eve het aanmeldformulier in. Hierin staan de gegevens van 
beide partijen, een beschrijving van het geschil door de verzoeker 1 en de vordering van de 
verzoeker 1.  

2. Eve stuurt het ingevulde aanmeldformulier per e-mail aan verzoeker 2. Verzoeker 2:  
a. gaat akkoord met het aanmeldformulier, of 
b. geeft daarop zijn opmerkingen via de in de e-mail geboden mogelijkheid, of 
c. stelt een tegenvordering in door een eigen aanmeldformulier in te vullen.   

3. Eve opent een digitale omgeving waarin beide partijen materiaal kunnen uploaden, de 
EveCourt room. Partijen krijgen toegang tot de EveCourt room via inloggegevens en 
wachtwoorden. Beide partijen kunnen al het geüploade materiaal in de EveCourt room 
inzien.  

4. Eve stelt op basis van het/de aanmeldformulier(en) het verzoekschrift op en stuurt dit 
digitaal aan partijen. Partijen ondertekenen digitaal het verzoekschrift aan de kantonrechter, 
inclusief dit Eve reglement. Hiermee verzoeken zij de kantonrechter om deze Eve procedure 
te volgen.  

5. Partijen betalen binnen een week de factuur van Eve. Eve dient het verzoekschrift bij de 
rechtbank in en de Eve procedure vangt pas aan nadat beide partijen de factuur betaald 
hebben. Eve voldoet namens partijen het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht.  

6. Na aanvang van de Eve procedure verzoekt Eve de rechtbank namens partijen om een datum 
voor een rechtszitting bij een kantonrechter. Eve informeert partijen over de datum van de 
zitting.  

7. Na aanvang van de Eve procedure is de EveCourt room twee weken geopend. Partijen 
kunnen in die periode materiaal uploaden. Beide partijen uploaden hun kant van het verhaal 
en bewijsmateriaal in de EveCourt room. Dit betreft onder meer: 

a. de feiten die volgens hen tot het geschil hebben geleid en die relevant zijn voor het 
geschil: wat is er gebeurd? 

b. de argumenten die zij hebben voor hun standpunten en waarom de vordering van 
verzoeker(s) moet(en) worden toegewezen of afgewezen, 

c. bewijs voor hun stellingen zoals overeenkomsten, afspraken, e-mails, smsen, 
WhatsApp berichten, filmpjes, foto’s, verklaringen van derden per video of tekst, of 
ander materiaal waaruit blijkt dat hun stellingen correct zijn met de toelichting, 
waarom zij vinden dat hun standpunt juist is.  

8. Partijen kunnen reageren op materiaal van de andere partij. Zij mogen hun reacties en 
toelichtingen opschrijven of mondeling geven in een video of een geluidsopname.  

9. Partijen geven het geüploade materiaal een duidelijke en relevante titel, waaruit blijkt wat 
het materiaal is en waarom het relevant is. Partijen geven in tekstmateriaal duidelijk aan 
welk onderdeel van de tekst relevant is, bijvoorbeeld door het markeren met kleur of pijltjes.  

10. Na twee weken sluit de EveCourt room. Eve zorgt dat het materiaal uit de EveCourt room 
tijdig bij de kantonrechter in de rechtbank komt.  

11. Dan volgt de rechtszitting waarop de kantonrechter de zaak met partijen bespreekt, vragen 
stelt en verder handelt zoals hij of zij in het betreffende geval geraden acht. Een 
vertegenwoordigingsbevoegde persoon van partijen dient op die zitting aanwezig te zijn.  



 
 

12. De kantonrechter wijst zo snel mogelijk vonnis. De rechtbank stuurt partijen een origineel 
vonnis per post.  

13. In gevallen die in dit reglement niet geregeld zijn, beslist Eve tot het moment van de zitting, 
voor zover het de regels van een goede procesorde raakt in overleg met de rechtbank. Vanaf 
aanvang van de zitting beslist de kantonrechter.   
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