Verschillende
vormen
van beslag

Welkom bij Budget, Advies
en Schulddienstverlening (BAS)
Wij zijn er voor inwoners uit de gemeenten
De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk
bij Duurstede en Zeist. In deze brochure
vindt u meer informatie over de
verschillende vormen van beslag.

lasten en boodschappen. De rest van uw

Beslag

inkomen gaat naar de deurwaarder.
De hoogte van uw beslagvrije voet hangt

Wanneer u uw rekeningen niet betaalt, dan

onder meer af van uw gezinssituatie en

kan uiteindelijk de deurwaarder beslag

vaste lasten. Wanneer er sprake is van

leggen. Wat houdt dit in? De deurwaarder

beslag op uw inkomen, dan is er meestal

kan beslag leggen op uw inkomen, bank-

geen geld meer over om nog andere

rekening of inboedel. Dit houdt in dat u

schuldeisers af te betalen.

dan niet meer vrij kunt beschikken over uw
bezittingen.
De deurwaarder kan alléén beslag leggen

Wat kunt u doen?
• Reageer altijd op brieven van uw

met een uitspraak (vonnis) van de rechter.

schuldeisers en breng hen op de hoogte

U wordt uitgenodigd bij de rechtbank

van uw situatie, zodat zij weten dat u

voordat de rechter een uitspraak doet.

werkt aan een oplossing.

Dit wordt een dagvaarding genoemd.

• Controleren of het beslag op uw inkomen
juist is vastgesteld. Dat kan op de site
www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Beslag op uw inkomen
De deurwaarder moet bij beslag op

• Andere schuldeisers op de hoogte
brengen van het beslag op uw inkomen.
• Zoek hulp bij Budget, Advies en

uw inkomen rekening houden met uw

Schulddienstverlening (BAS) via uw

beslagvrije voet. De beslagvrije voet is

contactpersoon. U kunt ons bellen

het deel van het inkomen dat u zelf mag

op (030) 692 95 00 of mailen naar

houden. Dit is bestemd voor uw vaste

schuldhulp@rsdkrh.nl.

Beslag op uw inboedel
De deurwaarder mag beslag leggen op uw

bankrekening hoeft de deurwaarder geen
rekening te houden met de beslagvrije voet.

inboedel (huisraad) als hij een uitspraak
(vonnis) van een rechter heeft. U krijgt een

Zodra er beslag op uw bankrekening

brief van de deurwaarder waarin staat

gelegd wordt, kunt u niet meer pinnen.

wanneer hij langs komt voor het leggen

Uw bankrekening is tijdelijk geblokkeerd.

van het beslag. De deurwaarder schrijft op

Het geld dat op het moment van beslag

waar hij beslag op legt. Vanaf dat moment

op uw bankrekening staat, gaat naar de

mag u de spullen niet meer zelf verkopen,

deurwaarder. Daarna stopt het beslag.

dat is strafbaar. Als er beslag gelegd is,

Inkomen dat na het beslag op uw rekening

blijven de spullen bij u thuis staan. U krijgt

binnen komt, valt niet onder het beslag.

een brief van de deurwaarder waarin staat

Houd u er rekening mee dat de bank kosten

wanneer de spullen verkocht worden.

in rekening brengt voor het uitvoeren van
het beslag op uw bankrekening.

Wat kunt u doen?
• Reageer altijd op brieven van uw
schuldeisers en breng hen op de hoogte

Wat kunt u doen?
• Reageer altijd op brieven van uw

van uw situatie, zodat zij weten dat u

schuldeisers en breng hen op de hoogte

werkt aan een oplossing.

van uw situatie, zodat zij weten dat u

• Tref een betalingsregeling met de
deurwaarder. Let goed op dat u alleen een
regeling afspreekt die u kunt nakomen.

werkt aan een oplossing.
• Zoek hulp bij Budget, Advies en
Schulddienstverlening via uw

• Zoek hulp bij Budget, Advies en

contactpersoon. U kunt ons bellen

Schulddienstverlening via uw

op (030) 692 95 00 of mailen naar

contactpersoon. U kunt ons bellen

schuldhulp@rsdkrh.nl.

op (030) 692 95 00 of mailen naar
schuldhulp@rsdkrh.nl.

Beslag voorkomen
Beslag op uw bankrekening

Het beste is om beslag te voorkomen. Door
de extra kosten die de deurwaarder maakt,

De deurwaarder mag beslag leggen op uw

kunnen uw totale schulden groter worden.

bankrekening als hij een uitspraak (vonnis)

Het is belangrijk om op tijd hulp te

van de rechter heeft. Bij beslag op uw

vragen. Wij staan voor u klaar!

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brochure
nog vragen? Neemt u dan contact met
ons op. U kunt ons iedere werkdag
bellen tussen 08.00 - 17.00 uur op
telefoonnummer (030) 692 95 00.
Mailen kan ook: schuldhulp@rsdkrh.nl.

Het Rond 6e, Zeist
Postbus 13
3700 AA Zeist
T 030 692 95 00
F 030 692 95 14
E schuldhulp@rsdkrh.nl
W www.rsdkrh.nl/schulden

Kijk voor meer informatie op www.rsdkrh.nl/schulden

