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Rekest tot verlof voor vreemdelingenbeslag 
 
 
Aan de voorzieningenrechter  
van de rechtbank te [plaats] 
 
 
Tot u wendt zich: 
 
[Verzoeker], 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], gevestigd/wonende te [plaats, gemeente] in [land] 

aan [adres]. 
 
2. Verzoeker heeft in of omstreeks [periode] in opdracht en voor rekening van verweerder 

werkzaamheden verricht en/of zaken verkocht en geleverd, bestaande uit [beschrijving 
werkzaamheden/zaken] uit hoofde waarvan verzoeker van verweerder een bedrag van € [bedrag] 
opeisbaar te vorderen heeft gekregen, zoals blijkt uit het bijgaande facturenoverzicht en 
aanmaningen. 

 
3. Van genoemd bedrag valt, ondanks verzoeken en sommaties, geen betaling te verkrijgen. Enig 

verweer van verweerder is niet bekend. 
 
4. Verweerder heeft de navolgende roerende zaken in eigendom: [beschrijving roerende zaken]. 
 
5. Verzoeker heeft recht en belang om het verhaal voor genoemde vordering door een conservatoir 

beslag op genoemde roerende zaken te verzekeren. Er bestaat gegronde vrees voor verduistering 
van vermogensbestanddelen door verweerder, waaronder van genoemde zaken. 

 
6. Verzoeker heeft de vordering nog niet in rechte ingesteld. 
 
Redenen waarom: 
 
Verzoeker zich wendt tot de voorzieningenrechter met het eerbiedig verzoek zijn vordering, met 
inbegrip van rente en kosten, voorlopig te begroten op € [bedrag] en hem te vergunnen om, ter 
verzekering van het verhaal van zijn op dit bedrag begrote vordering, een conservatoir beslag te doen 
leggen op de roerende zaken voornoemd en te bepalen dat de vordering binnen veertien dagen na 
het leggen van het beslag in rechte moet worden ingesteld. 
 
[Plaats], [datum] 
 
Advocaat 
_________________________________________________________________________________ 
 
Toegestaan als verzocht, met begroting van de in het verzoekschrift omschreven vordering van 
verzoeker op verweerder, met inbegrip van rente en kosten, voorlopig op [bedrag] en met de bepaling 
dat verzoeker binnen [termijn] na het leggen van voormeld beslag de vordering in rechte instelt. 
 
[Plaats], [datum] 
 
Voorzieningenrechter 
 


