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Exploot van conservatoir derdenbeslag ex art. 719 lid 1 jo. 702 lid 1 jo. 475 lid 1 Rv 
 
 
Heden, de [datum], op verzoek van [Beslaglegger B], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente], in 
deze zaak woonplaats kiezende te [plaats], aan [adres], op het kantoor van de advocaat mr. [naam 
advocaat], alsmede woonplaats kiezende op het kantoor van na te melden gerechtsdeurwaarder; 
 
Heb ik, 
 
 
 
 
Aan: 
 
[Derdebeslagene], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente] aan [adres], op laatstvermeld adres mijn 
exploot doende en afschrift dezes, van na te melden verzoekschrift met beschikking en van - in 
tweevoud - het formulier als bedoeld in art. 475 lid 2 Rv, latende aan:  
 
 
Betekend: 
 
een verzoekschrift, waarmee B zich heeft gewend tot de voorzieningenrechter van de rechtbank te 
[plaats] met de daaronder op [datum] door de voorzieningenrechter gestelde beschikking, waarbij 
verlof werd verleend tot het leggen van na te melden conservatoir derdenbeslag; 
 
vervolgens heb ik, gerechtsdeurwaarder, exploiterende als voormeld, uit kracht van genoemde 
beschikking onder de derde voornoemd: 
 
Conservatoir derdenbeslag gelegd: 
 
Op alle gelden, geldswaarden en/of roerende zaken die geen registergoederen zijn, die de 
derdebeslagene onder zich heeft en/of uit een reeds bestaande rechtsverhouding zal of mocht 
verkrijgen, dan wel uit een reeds bestaande rechtsverhouding onder haar berusting heeft en/of mocht 
verkrijgen, respectievelijk schuldig is of zal worden aan [beslagene], gevestigd/wonende te [plaats, 
gemeente] aan [adres], zulks ter verzekering van en om betaling te verkrijgen van een bedrag van 
[bedrag] op welk bedrag de in genoemd verzoekschrift omschreven vordering van requirant ten laste 
van de beslagene voornoemd bij gemelde en ten deze betekende beschikking met renten en kosten 
voorlopig is begroot, en van welke vordering de eis in de hoofdzaak door requirant dient te worden 
ingesteld binnen [periode] na het eerst gelegde beslag; 
 
Met bevel: 
 
aan de derdebeslagene om het beslagene onder zich te houden, zulks op straffe van onwaarde van 
de in weerwil van dit beslag en bevel gedane betaling of afgifte en met het verzoek om binnen de in 
de toelichting vermelde termijn het formulier verklaring derdenbeslag aan de in het verzoekschrift 
genoemde advocaat te doen toekomen. 
 
De kosten dezes zijn € [bedrag] 
 
Gerechtsdeurwaarder 
 


