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Exploot van executoriaal verhaalsbeslag op aandelen op naam ex art. 474c lid 1 en 2 Rv 
 
 
Heden, de [datum], op verzoek van [Beslaglegger B], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente], in 
deze zaak tot het uiteinde der executie van na te melden executoriale titel woonplaats kiest op het 
kantoor van na te melden gerechtsdeurwaarder; 
 
Heb ik, [gerechtsdeurwaarder] 
 
 
 
 
Aan: 
 
de naamloze/besloten vennootschap V, gevestigd en kantoorhoudende te [plaats, gemeente], op 
laatstvermeld adres mijn exploot doende en afschrift hiervan achtergelaten aan:  
 
 
en heb ik, gerechtsdeurwaarder, 
 
Uit kracht van: 
 
een vonnis, op [datum] door de rechtbank te [plaats] tussen B als eiser en W, gevestigd/wonende te 
[plaats, gemeente] aan [adres] als gedaagde gewezen, welk vonnis bij exploot van mij op [datum] aan 
W is betekend met bevel om binnen twee dagen aan de inhoud daarvan te voldoen; 
 
Aangezegd: 
 
dat ik ter verzekering van de voornoemde vordering van A op B, in executoriaal beslag heb genomen 
(aantal) aandelen in V, elk groot € [bedrag], genummerd [nummers], die op naam van W staan; 
 
Gevorderd: 
 
dat V in het register van aandeelhouders, dat zij ingevolge artikel 2:194 lid 1 BW (BV)/2:85 BW (NV) 
houdt, bij voormelde aandelen dit beslag met vermelding van de datum en het tijdstip van het gelegde 
beslag, de naam van de beslaglegger en het getal en de nummers der in beslag genomen aandelen 
aantekent; 
 
Gevraagd: 
 
mij mee te delen of voor de in beslag genomen aandelen aandeelbewijzen zijn uitgegeven, welke 
vraag de heer [naam] namens de vennootschap negatief/positief beantwoordde. 
 
Voorts heb ik, deurwaarder, nadat de vennootschap de aantekening als hiervoor bedoeld had 
geplaatst en deze namens haar door [naam] in diens hoedanigheid van [functie] van de vennootschap 
was ondertekend, deze aantekening mee ondertekend. 
 
Dit proces-verbaal is door mij opgemaakt. Het oorspronkelijk proces-verbaal en het tegelijkertijd 
vervaardigde afschrift hiervan zijn door mij ondertekend. 
 
 
De kosten dezes zijn € [bedrag] 
 
 
Gerechtsdeurwaarder 
 


