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Rekest tot verlof voor onderhandse verkoop van een onroerende zaak ex art. 3:268 lid 2 BW 
 
Aan de voorzieningenrechter  
van de rechtbank te [plaats] 
 
 
Tot u wendt zich: 
 
[Verzoeker H], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente], in deze zaak woonplaats kiezende te 
[plaats], aan [adres], op het kantoor van de advocaat mr. [naam advocaat], die in deze zaak tot 
advocaat wordt gesteld en als zodanig voor hem zal optreden 
 
1. Dit verzoekschrift richt zich tegen: [Verweerder S], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente] aan 

[adres]. 
 
2. Verzoeker heeft, uit hoofde van een geldlening, van verweerder opeisbaar te vorderen een bedrag 

van € [bedrag]. 
 
3. Van genoemd bedrag valt, ondanks verzoeken en sommaties, geen betaling te verkrijgen. 
 
4. Verweerder heeft de volgende onroerende zaak in eigendom: een woonhuis en erf, gelegen in 

[plaats, gemeente] aan [adres], kadastraal bekend [kadastrale aanduiding]. Ter zekerheid van 
vorderingen van verzoeker heeft verweerder aan verzoeker op dit onroerende zaak een recht van 
hypotheek gegeven. 

 
5. Verzoeker heeft bij exploot d.d. [datum] de executie van de onroerende zaak aangezegd. Als 

veilingdatum is bepaald [datum]. 
 
6. Verzoeker wenst conform art. 3:268 lid 2 BW over te gaan tot onderhandse executie van de 

onroerende zaak. De koper is [naam], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente], 
 
7. Verzoeker legt hierbij de volgende producties over: 
 

1. Hypotheekakte d.d. [datum]. 
2. Exploot van aanzegging d.d. [datum]. 
3. Veilingadvertentie d.d. [datum]. 
4. Brief d.d. {datum] aan de notaris met daarin opgenomen de veilingvoorwaarden. 
5. Kadastraal-hypothecair uittreksel d.d. [datum]. 
6. Koopovereenkomst d.d. [datum]. 
7. Taxatierapport d.d. [datum]. 
8. Brief van de notaris d.d. [datum] bijlagen betreffende de ontvangen biedingen. 
9. Lijst met belanghebbenden als bedoeld in art. 548 lid 3 Rv. 

 
Redenen waarom: 
 
Verzoeker zich wendt tot U Edelachtbare voorzieningenrechter met het eerbiedig verzoek hem 
toestemming te verlenen om de onroerende zaak conform genoemde koopovereenkomst te verkopen 
of, bij afwijzing van het verzoek, conform art. 548 lid 4 Rv, een nieuwe veilingdatum vast te stellen, als 
bedoeld in art. 548 lid 4 Rv. 
 
Plaats, datum 
 
Advocaat 


