
Wij staan nadrukkelijk voor het recht van de crediteur die 

om welke reden dan ook wacht op een betaling. 

Tegelijk is er altijd het verhaal van de debiteur, 

die om een bepaalde reden niet kan betalen.

U als advocaat en wij als gerechtsdeurwaarders zijn 

in strikte zin geen hulpverleners; toch zien wij het als 

onze maatschappelijke plicht om bij geconstateerde 

problemen, zoals armoede of schulden, de debiteur 

perspectief te bieden. Dat kan natuurlijk alleen 

als wij persoonlijk contact met deze mensen hebben, 

en daarom is dat ook een van de belangrijkste 

voorwaarden voor een goede uitoefening van ons werk.

Talloze schrijnende verhalen hebben we al gehoord. 

Verhalen over schaamte, stress, laaggeletterdheid, 

onmacht, sociaal isolement, onbegrip, en voortdurend 

dat zwaard van Damocles boven het hoofd omdat de 

rekeningen zich opstapelen. Ongetwijfeld kent u als 

advocaat de verhalen ook. Zonder het doel uit het oog 

te verliezen luisteren wij telkens opnieuw naar deze 

mensen. En altijd vragen we ons af: wat kunnen we 

voor deze persoon betekenen? Soms zijn een paar 

praktische tips al voldoende, maar in andere gevallen 

is doorverwijzing naar instanties aanbevelenswaard. 

Wij proberen hierin onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid te nemen.

Uiteraard neemt binnen het juridisch domein iedere 

betrokken beroepsbeoefenaar of ambtenaar zijn eigen 

positie in, vanzelfsprekend binnen de marges van de wet. 

Wij proberen de belangen van zowel de vorderende partij 

als de schuldenaar zo goed mogelijk te behartigen. In die 

zin vatten wij ons ambt niet op als een strikt juridisch-

technische aangelegenheid, maar als een voortdurende 

zoektocht naar recht waarbij we ieder individu op basis 

van medemenselijkheid tegemoet treden. 

Wij zoeken naar recht voor crediteur én debiteur

R. de Klerk
Gerechtsdeurwaarder

Galvanistraat 1

6716 AE Ede

085 007 13 70

info@dwkdeklerk.nl

Openingstijden

Maamdag t/m vrijdag

09.00 - 12.00 uur

13.00 - 17.00 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak

www.dwkdeklerk.nl

Exploten
Wij betekenen allerhande exploten. 

Denk daarbij aan het leggen van 

beslag, het vastleggen van bepaalde 

waarnemingen in een proces-verbaal/akte 

van constatering of het betekenen van 

een dagvaarding of een ander processtuk.

Vonnissen
Voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van 

een vonnis, bieden wij schuldenaren nog 

eenmaal de mogelijkheid om te betalen. 

Na het verstrijken van de termijn vangt de 

executie aan.

Uw gerechtsdeurwaarder 
om de hoek

Scan voor
meer informatie

Conservatoire maatregelen
Wij kunnen, voorafgaand aan een 

rechtszaak, verschillende conservatoire 

maatregelen nemen, zoals derdenbeslag, 

bewijsbeslag en aandelenbeslag. 

Akten van constatering
In de akten van constatering leggen 

wij relevante zaken vast die wij hebben 

waargenomen. Deze akte kan als bewijs 

dienen in gerechtelijke procedures.

Voor welke diensten kunt u onze expertise inroepen?

Uw partner in ambtelijke dienstverlening



De Klerk: meer dan
gerechtsdeurwaarders

De Klerk Gerechtsdeurwaarders zet 

nadrukkelijk in op persoonlijk contact. We zijn 

sterk verankerd in de regio en daarmee in 

alle opzichten goed bereikbaar. Als advocaat 

kunt u met ons communiceren via de route 

die u wenst: per e-mail, telefoon, 

WhatsApp of fysiek op locatie. 

Eén aanleveradres en aanspreekpunt

Of u nu in de regio tussen Utrecht en Arnhem of elders 

in Nederland ambtshandelingen wilt laten uitvoeren, 

voor al uw opdrachten zijn wij uw aanleveradres en 

aanspreekpunt. In onze eigen regio voeren wij de 

ambtshandelingen zelf uit, daarbuiten maken we 

gebruik van ons netwerk streng geselecteerde 

collega-gerechtsdeurwaarders. 

U blijft gedurende het gehele proces op de hoogte

Uw opdracht kunt u op allerlei manieren aanbieden. 

Afhankelijk van de aard van uw opdracht kiest u voor 

online aanlevering, per e-mail of een beveiligde route. 

Zodra we uw opdracht hebben ontvangen, gaan we direct 

aan het werk. We werken snel en accuraat. Allereerst 

bevestigen we de ontvangst en vervolgens laten we zo 

spoedig mogelijk weten op welke wijze en wanneer 

we tot uitvoering zullen overgaan. Zodra de uitvoering 

gereed is, ontvangt u van ons een bevestiging dat de 

ambtshandeling is verricht. Op deze manier houden we 

u gedurende het hele proces op de hoogte. 

Snel en accuraat, persoonlijk en dichtbij

Wie is Ron de Klerk?

De Klerk Gerechtsdeurwaarders voert behalve 

ambtelijke werkzaamheden voor advocaten 

ook incasso’s uit in opdracht van onder andere 

zorgverleners, ondernemers en verhuurders. 

Ook hierbij is de menselijke maat ons vertrekpunt, 

zonder dat we ons doel uit het oog verliezen.

Voor zorgverleners incasseren we declaraties die door 

patiënten of cliënten niet (kunnen) worden betaald. 

Dat doen we onder meer voor ziekenhuizen, tandartsen 

en fysiotherapeuten. Verhuurders helpen wij onder 

andere met het incasseren van huurachterstanden. 

Ondernemers helpen we bij hun debiteurenbeheer vanaf 

de vervaldatum van door hen verstuurde facturen.

De Klerk Gerechtsdeurwaarders
steunt Schuldhulpmaatje

Omdat wij de weerbarstige praktijk van mensen 

in armoede van dichtbij kennen, ondersteunen wij 

Schulphulpmaatje. Schuldhulpmaatjes zijn buddy’s 

die mensen met schulden helpen naar een weg uit 

de neerwaartse spiraal van een leven in roodstand. 

Schulden kunnen onder andere zorgen voor stress, 

slechtere (school)prestaties en sociaal isolement. 

Inmiddels helpen meer dan duizend Schuldhulpmaatjes 

op 60 locaties in Nederland mensen schulden te 

voorkomen en bestaande schulden op te lossen. 

Ieder Schuldhulpmaatje krijgt een driedaagse 

basisopleiding en wordt daarna elk jaar 

gehercerticifeerd. Ron de Klerk heeft bij deze 

basisopleiding diverse workshops verzorgd over de rol 

en werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. 

Op deze manier ondersteunen wij initiatieven die op 

een persoonlijke manier mensen helpen schulden op te 

lossen én te voorkomen. 

In opdracht van advocaten en andere juridisch 

specialisten voeren we allerhande ambtelijke 

werkzaamheden uit. Denk daarbij aan het betekenen 

van allerhande exploten, het tenuitvoerleggen van een 

vonnis, het nemen van conservatoire maatregelen en het 

opmaken van akten van constatering. 

Terwijl het maatschappelijk vooroordeel nog altijd niet 

ten gunste van de gerechtsdeurwaarder is beslecht, 

verrichten wij onze werkzaamheden zeer nadrukkelijk 

met oog voor de menselijke maat. Dat betekent dat we 

zowel voor de eisende partij als de debiteur zoeken naar 

een oplossing die recht doet aan de wederzijdse wensen 

en omstandigheden. Omdat we de gecompliceerde 

praktijk van alledag zeer goed kennen, zijn we in staat 

op het smalle koord van recht en gerechtigheid te 

balanceren. 

Opererend vanuit de regio zijn we voor onze klanten, 

relaties en debiteuren altijd dichtbij. Dat vinden we 

belangrijk, omdat we ‘onze’ mensen echt willen kennen. 

Alleen op die manier kunnen we gestalte geven aan 

onze maatschappelijk betrokken beroepsbeoefening. 

Desgewenst zijn we u ook van dienst in andere regio’s.

Wij zijn altijd dichtbij

Sinds 1 juli 2021 is De Klerk Gerechtsdeurwaarders in Gelderland hét adres 

voor ambtelijke werkzaamheden in opdracht van advocaten, notarissen en incassobureaus. 

Voor klanten in de regio tussen de A1 en de A12 en van Arnhem tot Utrecht zijn we de 

gerechtsdeurwaarder om de hoek. 

Ron de Klerk
Directeur, gerechtsdeurwaarder

Grote kantoren en kleine kantoren, 

Randstad en periferie, in dienst en als 

werkgever, Ron de Klerk heeft alle hoeken 

van deurwaardersland gezien. In 1983, dan 

achttien jaar oud, krijgt hij zijn eerste baan 

bij een middelgrote organisatie. Vervolgens 

doet hij de Vakopleiding Candidaat-

Deurwaarder, zoals dat op dat moment nog 

heet. Van Deventer gaat het vervolgens 

naar Zutphen naar Delft naar Utrecht 

naar Amsterdam naar Ede. In wisselende 

posities - officemedewerker, (kandidaat-)

gerechtsdeurwaarder, directeur-eigenaar 

- leert Ron alle aspecten van het vak 

kennen. Kort na zijn benoeming tot 

gerechtsdeurwaarder in 2000 neemt hij met 

een compagnon een Amsterdams kantoor 

over. Vanwege groei opent hij een tweede 

vestiging in Ede, die tevens vanuit een 

overname ontstaat. Op het hoogtepunt geeft 

hij leiding aan zeventig mensen. 

In 2021 besluit Ron het roer nog eens goed 

om te gooien en begint hij zijn eigen kantoor: 

De Klerk Gerechtsdeurwaarders. 

Met alle kennis en ervaring die hij de voorbije 

decennia heeft opgedaan, wil hij zijn vak, 

uiteraard binnen de kaders van de wet, 

nu op zijn eigen manier invullen. 

Dat betekent: klein, lokaal, dichtbij, 

onafhankelijk, zelfstandig, flexibel, 

bereikbaar, met oog voor de menselijke maat 

op zoek naar voor crediteur én debiteur.  


