MODEL VERZOEKSCHRIFT TOT BEËDIGING
Aan de President van de rechtbank [naam arrondissement]
[postadres rechtbank]
[postcode en plaats postadres]
[plaats, datum]
[volledige naam verzoeker]
[postadres verzoeker]
postcode en plaats postadres]
Edelachtbare heer / vrouwe,
Op [datum] heb ik met goed gevolg het Doctoraal examen / het Bachelor- en Masterexamen
Nederlands Recht afgelegd aan de [naam] Universiteit te [plaats], zoals blijkt uit de hierbij
overgelegde kopie examen bul(len) met bijbehorende cijferlijst(en) en verklaring civiel effect.
Ik wil mij graag bij Uw rechtbank als advocaat op het tableau van de Nederlandse Orde van
Advocaten laten inschrijven. Ik zal kantoor houden te [plaats], aan de [adres], ten kantore van [naam
kantoor].
[keuze alinea]
Mr [naam voorgenomen patroon], beëdigd op [dd-mm-jjjj], kantoorhoudende te [plaats] aan de
[adres] is bereid het [binnenpatronaat / buitenpatronaat] op zich te nemen.
[alternatieve alinea indien van toepassing]
Op [datum] ben ik eerder als advocaat bij de rechtbank te [plaats] beëdigd en heb ik als zodanig
eerder op het tableau gestaan tot [datum schrapping]. Om deze reden leg ik over een verklaring van
de Raad van Toezicht aldaar, waaruit blijkt dat ik, al dan niet in het kader van de uitoefening van mijn
beroep als advocaat, tuchtrechtelijk ben veroordeeld dan wel in staat van faillissement heb verkeerd
en / of de WSNP van toepassing is geweest. Voorts leg ik over een kopie van de stageverklaring, die
ik op [datum] heb ontvangen.
Mijn gegevens zijn: [volledige voornamen en achternaam], geboren op [datum] te [plaats],
wonende te [plaats], aan de [adres], en bereikbaar op [telefoonnummer kantoor].
Een verklaring omtrent het gedrag wordt hierbij overgelegd.
Ik verzoek u dan ook mij toe te laten tot de inschrijving als advocaat bij Uw rechtbank en over te gaan
tot mijn beëdiging met bepaling van dag en uur waarop deze beëdiging zal plaatsvinden.
Hoogachtend,

(ondertekening)
[voorletters en achternaam]

