
Een dag uit het leven van een deurwaarder 
 

Eenmaal aangekomen op 

kantoor wordt de planning 

van de dag besproken. In 

de ochtend staat een 

ontruiming van een woning 

gepland en verder moeten 

diverse Ambtelijke stukken 

(exploten) uitgebracht 

worden in de omgeving van 

Heerlen, Kerkrade etc.  

 

Ook moet er nog een 

complex dossier besproken 

worden waarbij er beslagen 

zijn gelegd onder een auto 

en apparatuur en waarbij 

de ontvangen gelden 

verdeeld dienen te worden.  

 

Om 10.00 uur ben ik ter plekke in Maastricht om een woning te ontruimen. De huurder 

heeft de verhuurder diverse malen bedreigd. De verhuurder heeft bij de kantonrechter een 

procedure gestart om de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen. De 

kantonrechter heeft bepaald dat de huurder de woning binnen twee weken moet verlaten. 

Aangezien de huurder de woning niet vrijwillig heeft verlaten en ook niet de sleutels heeft 

ingeleverd, zal de ontruiming moeten worden uitgevoerd door een deurwaarder. Bij een 

ontruiming is altijd politie aanwezig en wordt door ons kantoor een slotenmaker en ontruim-

/verhuisploeg ingeschakeld.  

 

Bij binnenkomst blijkt dat de huurder niet meer aanwezig is. Volgens de verhuurder is de 

woning zo goed als leeg. Maar bij binnenkomst blijkt dat de huurder een grote puinzooi 

heeft achtergelaten. Er staan wel 200 boterkuipjes in de woonkamer, overal ligt rotzooi en 

dan nog niet gesproken over de badkamer….  

 

 



Met de ontruim-/verhuisploeg wordt afgesproken dat een container wordt geregeld en dat 

alle roerende zaken die zich in de woning bevinden zullen worden vernietigd. De deuren 

worden voorzien van nieuwe sloten en de verhuurder zal de woning eerst een opknapbeurt 

moeten geven, voordat deze weer verhuurd kan worden.  

 

Na het voltooien van de ontruiming 

vervolg ik mijn weg richting Heerlen om in 

deze omgeving diverse stukken langs te 

brengen zoals dagvaardingen, vonnissen, 

beslagen etc. Wettelijk is vastgelegd dat 

deze stukken persoonlijk bezorgd moeten 

worden. Ik ben veel op de weg en kom 

onderweg van alles tegen, ik heb toch 

maar niet getoeterd… 

 

Onderweg word ik gebeld door een van 

mijn collega’s met de mededeling dat vandaag vóór 17.00 uur nog een dagvaarding 

afgegeven moet worden in Sittard. Dat is zo door de voorzieningenrechter bepaald en de 

zitting zal op korte termijn plaatsvinden.  Inmiddels is het 14.00 uur en spreek ik af dat ik 

de route in omgeving Heerlen zal afmaken en de stukken voor Sittard hierna zal ophalen op 

kantoor.  

 

 
 

Om 16.00 uur kom ik op kantoor aan. In dit geval levert de advocaat de dagvaarding aan. 

Van de voorzieningenrechter krijgt hij een bericht wanneer de zitting plaatsvindt en dat de 

dagvaarding voor een bepaald tijdstip langsgebracht moet worden bij de wederpartij. Wij 

lezen als gerechtsdeurwaarder niet de dagvaardingen door, dus ik weet niet waar de 

dagvaarding inhoudelijk over gaat. Ik stempel en onderteken de dagvaarding en rijd gelijk 

door naar Sittard. Om 16.30 uur lever ik de dagvaarding aan de wederpartij, gered vóór 

17.00 uur 😊!  

 

Het complexe dossier zal dan maar morgen 

besproken worden…  

 


