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Gerechtsdeurwaarder 

Heirweg 45 
	

9840 DE PINTE 
STRAF 1086 
Not. n 

Ie 	111H 111111 liii 11111111111111 liii 111111 	11111111111111111111111111111111111111111 HIDI 11111111111111M1111  
PRO JUSTITIA 

DAGVAARDING POLITIERECHTBANK 

Heden, ten jare 2014, op 

Op verzoek van De Heer Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, sectie politieparket 

die woonplaats kiest op zijn parket. 

Heb ik ondergetekende, Jacques MATTHYS, gerechtsdeurwaarder met kantoor te 9840 DE PINTE. 
Heirweg 45 

DAGVAARDING GEGEVEN aan de in bijgaande vordering volledig vermelde en hier als herhaald 
gehouden perso(o)n(en): 

waar ik was en de betekening conform allewettelijkoorschriften en zonodig onder gesloten omslag 
heb gedaan door afgifte va 	stukken aan: 

- 	alzo verklaard, die heto, ineel ri heeft getekend voor ontvangst. 
t 	 /1 

- 	dat adres om 	
.- 	 y 	uur, hebbende daar niemand aangetroffen o rechtsgeldig aan te 

betekenen. 

Om te verschijnen voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, zitting 
houdende te Sint-Niklaas, Gerechtsgebouw, RAC - Kazernestraat 10, 16  verdiep, zaal A 
OP 1910112015 om 09:00 

dit wegens en ten einde als daarin bepaald en op straf en gevolgen als naar recht. 

En opdat gedaagde partij hiervan niet onwetende zou zijn, heb ik haar afschrift van 
gelaten, zonodig onder gesloten omslag, overeenkomstig de wet. 

WAARVAN AKTE. 

Kost: drieendertig euro zesendertig cent 
Meer eventuele portkosten. 

De Gereotitsdeu 

Origineel: 24,77€ 

Reis: 2,80€ 

Totaal: 27,57€ 

BTW: 579€ 

Totaal: 33,36E 



Wanneer de zaak zonder verwijzingsbeschikking voor de Politierechtbank of de Correctionele rechtbank, dan wel, in gevaï 
van toepassing van artiel 479 en volgende van het Wetboek van Strafvordering, voor het Hof van Beroep wordt gebracht, 
wordt het verzoek om rechtsbijstand voor de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier, op straffe van verval, 
binnen de acht dagen na dedagvaarding of oproeping Ingediend. (art. 674Bis par. 4 Ger. Wetb. Wet 7,1,1998) 

PRO JUSTITIA 
Rolnummer 
Systeemnummer 
P.V. Nummer i.E:Mm 

Parket van de procureur des Konings 
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde 

sectie politieparket 

Wij, Procureur des Konings, gelasten en bevelen aan elke hiertoe bevoegde gerechtsdeurwaarder 
of agent van de Openbare macht te dagvaarden: 

om te verschijnen de 19 januari 2015 om 09:00 uur 
voor de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, zitting houdend te Sint-
Niklaas, RAC - Kazernestraat 10 - 10 verdiep - zaal A, Gerechtsgebouw, 
om aldaar zijn/haar verweermiddelen voor te dragen en op onze besluiten het vonnis te horen 
uitspreken. 

BEKLAAGD als hebbende 

Plaats feiten: Sint-Niklaas 	 Datum feiten: 1 september 2013 

A. als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, binnen een bebouwde kom de maximum 
toegelaten snelheid van 50 km/u te hebben overschreden, te weten aan een gecorrigeerde 
snelheid van 57 km/u (vastgestelde snelheid : 63 kmlu) gereden te hebben, (art. 11.1 van het KB 
van 1 december 1975; art. 293 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot 
coördinatie van 16 maart 1968) 

B. als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zich te 
gedragen naar de verkeerstekens en wegmarkeringen, regelmatig naar de vorm, voldoende 
zichtbaar en overeenkomstig de voorschriften van het algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer aangebracht, namelijk: een rood licht (art. 5 en 61.1.1 van het KB van 1 december 
1975; art. 291 lid2 en 381.3° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot 
coördinatie van 16 maart 1968) 

ZE_________________zich burgerrechtelijk en solidair aansprakelijk te horen verklaren me 
zijn (haar) aangestelde, voor de geldboete en de kosten, voor feit(en) A,B (art. 67 K.B. tot 

coördinatie 16.03.1968 en art. 1384 Burgerlijk Wetboek). 

Gegeven de 	O.ÜKT. 2014 
De Procuceiir des. lÇings 

..: 
P..Henninck 

Eerste-subttiluu-rcureur des'onngs 


