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31Absolute bevoegdheid16
33Relatieve bevoegdheid van de kantonrechter17

39Procedure in eerste aanleg algemeenV

39Algemeen18
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94Betrekken van derden in de vorderingsprocedureVII

95Interventie41
96Vrijwaring42
99Gedwongen deelname van derden via art. 12a Rv43
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125Werking van de beschikking60
125Uitvoerbaarheid bij voorraad61
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