
Bereken zelf uw beslagvrije voet op uwbeslagvrijevoet.nl

Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt, kunt u te maken krijgen 
met beslag op uw inkomsten en de beslagvrije voet. 

Meer informatie?

 
1.

De gerechtsdeurwaarder 
vraagt automatisch 
informatie op over:

 
3.

U krijgt informatie over het beslag en 
de beslagvrije voet (modelmededeling).

 
2.

De gerechtsdeurwaarder 
vertelt uw werkgever 
of uitkeringsinstantie 

dat er beslag gelegd 
is op uw inkomsten.

Beslag op uw inkomsten:

de beslagvrije voetde beslagvrije voet

De gerechtsdeurwaarder is uw contactpersoon 
voor vragen over het beslag. Zijn er meer 

beslagen gelegd? Dan is er één (coördinerende) 
deurwaarder waar u uw vragen kunt stellen.

Op schuldenwijzer.nl ziet u welke gerechts deurwaarder er beslag heeft 
gelegd op uw inkomsten. Ook ziet u hoeveel u nog moet  
betalen en bij wie u moet zijn voor meer informatie.  
U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Wat is de beslagvrije voet?
De beslagvrije voet is het geld dat u elke 
maand overhoudt om uw vaste lasten en 

boodschappen te betalen.

Zo wordt uw beslagvrije voet berekend:

Controleer of de juiste gegevens 
op de modelmededeling 
staan. Denkt u dat er iets niet 
klopt of mist u iets? Reken dan 
eerst zelf uw beslagvrije voet 
uit op uwbeslagvrijevoet.nl. 
Is de uitkomst anders? Geef 
dit dan binnen 4 weken aan 
bij de gerechtsdeurwaarder.
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