
  

 

 

 

 

 
Formulier als bedoeld in artikel 475 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Dossiernummer  : ___________________________________ 
Datum beslag  : ___________________________________ 

 
1. Betreffende een derdenbeslag  

 

Betekend door  : Van Twuijver Incasso en Gerechtsdeurwaarder 
Kantooradres  : Valeriusstraat 93 

Woonplaats  : 1075 EP  Amsterdam 
 

Ten verzoeke van 

Naam schuldeiser : ___________________________________ 
Woonplaats  : ___________________________________ 

 
Ten laste van 

Naam schuldenaar : ___________________________________ 
Adres/Woonplaats : ___________________________________ 

 

Gelegd onder 
Naam derdebeslagene : ___________________________________ 

Adres/Woonplaats : ___________________________________ 
 

zijnde de ondergetekende, die verklaart: 

 

 dat er tussen ondergetekende en de schuldenaar geen enkele rechtsverhouding bestaat of heeft 

bestaan, uit hoofde waarvan de schuldenaar op het tijdstip van het beslag nog iets van de 

ondergetekende had te vorderen, nu te vorderen heeft of nog te vorderen kan krijgen. 

 dat er tussen ondergetekende en de schuldenaar een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan, uit 

hoofde waarvan de schuldenaar op het tijdstip van het beslag nog iets van de ondergetekende had te 
vorderen of nog te vorderen kan krijgen. Deze rechtsverhouding betreft: 

  een dienstverband (arbeidsovereenkomst, ambtenaar) waarbij loonbelasting wordt ingehouden 

(nadere invulling onder 2). 

  een sociale of andere periodieke uitkering (nadere invulling onder 2). 

  een rekening-courant overeenkomst (bankrekening), een spaarrekening, e.d. (nadere invulling 

onder 3). 

  enige andere overeenkomst of anderszins (nadere invulling onder 4). 

  dat reeds eerder beslag werd gelegd ten laste van de schuldenaar (nadere invulling onder 5). 

 

2. Dienstverband/sociale of andere periodieke uitkering: 
 

Brutoloon/uitkering per  dag  week  4 weken  maand  € 

Inhoudingen: 

belasting en sociale lasten   € 
premie ziektekostenverzekering/cvz  €   

premie pensioenspaarregeling   € 

ondernemingsspaarregeling   € 
ouderdagverzorging    €   + 

         €   - 
         € 

Beslagvrije voet (zie formulier bijlage)     €                      - 
Zodat onder dit beslag valt      € 

                                                                      

Het vakantiegeld bedraagt ..... % van het jaarloon en wordt uitgekeerd in de maand _______________. 
 

Verder heeft de schuldenaar recht op tantième, bonussen zoals 13e maand, provisie, overwerkvergoeding of 
anderszins, gespecificeerd als volgt: 

___________________________________________________________________________________  



  

 

 

 

 

 
   

                                                            
3.  Rekening-courant overeenkomst (bankrekening, spaarrekening ed.): 

 
Bankrekening:    Saldo:    Bijzonderheden: 

______________________  €_________________  _____________________ 

______________________  €_________________  _____________________ 
______________________  €_________________  _____________________ 

 
4. Overige onder het beslag vallende vorderingen en/of roerende zaken van de schuldenaar (bv. huur, lening, 

toonderpapieren, bankkluis): 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

5. Oudere ten laste van schuldenaar onder u gelegde beslagen, die nog niet zijn afgedaan: 
 

Datum beslag: Naam deurwaarder: Adres deurwaarder:  Referentie: 

__/__/______ _________________ _______________________________ _____________ 
__/__/______ _________________ _______________________________ _____________ 

__/__/______ _________________ _______________________________ _____________ 
__/__/______ _________________ _______________________________ _____________ 

__/__/______ _________________ _______________________________ _____________ 

 
 

6. deze verklaring is naar waarheid op dd. __/__/______ afgelegd en overhandigd/verzonden aan: 
 

Van Twuijver Incasso en Gerechtsdeurwaarder 

Postbus 53114 
1007 RC Amsterdam 

T: (020) 305 98 00 
F: (020) 676 22 23 

E: info@vantwuijver.nl 
 

Ingeval van ondertekening voor een rechtspersoon of als vertegenwoordiger: 

Naam   : 
Voornaam  : 

Functie   : 
Uw referentie  : 

 

Handtekening/stempel : 


