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Exploot van conservatoir verhaalsbeslag op roerende zaken ex art. 702 lid 1 jo. 440 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, 
 
 
 
 
Uit kracht van: 
 
de grosse van een beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank te ..., waarbij op 
verzoek van B verlof is verleend tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van W, 
wonende/gevestigd te [plaats, gemeente] aan [adres] op de hierna te noemen roerende zaken, ter 
verzekering van een vordering, bij voornoemde beschikking begroot op € [bedrag], 
 
In conservatoir beslag genomen: 
 
de roerende zaken, zich bevindende te [plaats, gemeente] aan [adres], althans in de gemeente [ 
gemeente]; 
 
voorts heb ik B, op laatstvermeld adres exploot gedaan en afschrift hiervan gelaten aan:  
 
Aangezegd: 
 

 dat voornoemde roerende zaken door B in conservatoir beslag wordt genomen ter verzekering 
van het verhaal van zijn vordering groot € [bedrag] ter zake van [...]; 

 

 dat door B de vordering in de hoofdzaak zal worden ingesteld door dagvaarding van W binnen 
[aantal dagen] dagen na vandaag voor de rechtbank te [plaats]; 

 

 dat W als gerechtelijke bewaarder voorlopig in het bezit zal blijven van de in conservatoir beslag 
genomen roerende zaken; 

 

 dat, nadat het conservatoir beslag zal zijn overgegaan in een executoriaal beslag en bij verdere 
weigering van W om het door hem verschuldigde aan W te voldoen, voormelde roerende zaken in 
het openbaar executoriaal zullen worden verkocht. 

 
Dit proces-verbaal is door mij opgemaakt. Ik heb het oorspronkelijk proces-verbaal ondertekend, en 
voorts heb ik een afschrift van dit proces-verbaal gelaten aan de door mij aangestelde bewaarder. 
 
De kosten dezes zijn: € [bedrag] 
 
Gerechtsdeurwaarder 
 


