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De  heer  P .F .M.  Schreuder
Haarsteegsestraat 97
5254 JP HAARSTEEG (217)
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Dossier: 111503491 ILOB/lob, Deze zaak wordt behandeld door Mw. L. Botter, Telnr.:
(088)5151383, uw Dossier onliner voor inzage, reactie(s) en betalingen ga naar
U$rv$r.gtg|en !^iqqgï._cq$ en klik op "Dossier Online" (inlogcode; 1088321)

Heden, de vi j f t iende jul i  -  tweeduizendvi j f t ien.

Op verzoek van het openbaar l ichaam gemeente Heusden, gevest igd en kantoorhoudende te 'S-
HERTOGENBOSCH, verder te noemen rekwirant(e),  die voor deze zaak woonplaats kiest/heeft
gekozen te Amsterdam aan de Admiraal de Rui j terweg 21 op het kantoor van Groenewegen en
Partners Gerechtsdeurwaarders 8.V,,  terwi j l  -  voor zover nodig -  mede woonplaats wordt gekozen
op het kantoor van de hierna genoemde gerechtsdeurwaarder.

Heb ik,  WILHELMINA ELISABETH CORNELIA ADRIANA LOCHTEN, als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder werkzaam op het kantoor van JEMUËL IESHURUN WILKES,
gerechtsdeurwaarder met plaats van vest iging Den Haag, beiden kantoorhoudende te Den Haag
aan de  Br igant i jn laan 323;

A A N :

1. Antonius Franciscus Leonardus Maria Schreuder,  geboren 27 november 1940, wonende te'S-I" f  ERTOGENBOSCH (522L BD) aan het adres De Vutter 3,

2. Carolus Antonius Petrus Maria Schreuder,  geboren 14 januari  1938, wonende te ELSHOUT,
gemeente 'S-HERTOGENBOSCH (5154 AP) aan het adres Kerkstraat 30,

3. Petrus Franciscus Maria Schreuder,  geboren 9 apri l  1942, wonende te HAARSTEEG,
gemeente HEUSDEN (5254 JP) aan het adres Haarsteegsestraat 97,

aldaar aan OatiàOres mi jn exploot doende en een afschri f t  van di t  exploot en van na te melden
proces-verbaal latende aan :

voormeld adres in gesloten envelop met daarop de vermeldingen als wettel i jk voorgeschreven,
omdat ik aldaar niemand aantrof aan wie rechtsgeldig afschri f t  kon worden gelaten;

d r h . 9 9 k .

B E T E K E N D :

Een op de daarin genoemde datum opgemaakt proces verbaal van de daarin genoemde (tgv.knd.-)
gerechtsdeurwaarder,  waarbi j  ui t  kracht als daarin vermeld, op verzoek van rekwirant(e) en ten
laste van gerekwireerde, executor iaal  beslag is gelegd onder de daarin genoemde derde, en wel
voor de daarin genoemde bedragen.

Contact
Postbus 6002
1OO5 EA AMSTERDAM
T e l . :  ( 0 8 8 ) 5 1 5 1 1 0 0
Fax:  (088)5151551

Betaling per kas
Admiraal de Rui j terweg 21
1057 lT Amsterdam
ïussen 08 .30  -  17 .00  uur

Betal ing per bank
IBAN: NL4B RABO 0300 1039 99
BIC: RABONL2U
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De kosten van di t  exploot z i jn:

be teken ingderdenbes lag  €
informatiekosten €

6 5 , 9 1
1 , 6 3

€ 67 ,54
€  1 4 , 1 8 l '  , i  1  I  -toeslag BTW-schade

TOTAAL 81,72

Rekwirant(e)(n) kan/kunnen de BTW niet verrekenen in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968, zodat
de kosten van dit exploot/proces-verbaal zijn verhoogd met een toeslag, geli jk aan het tarief van de
omzetbelasting.

Contact
Postbus 6002
1OO5 EA AMSTERDAM
T e l . :  ( 0 8 8 ) 5 1 5 1 1 0 0
F a x :  ( 0 8 8 ) 5 1 5 1 5 5 1

Betaling per kas
Admiraal de Rui j terweg 21
1057 JT Amsterdam
Tussen 08 .30  -  17 .00  uur

Betal ing per bank
IBAN: NL4B RABO 0300 1039 99
BIC: RABONL2U
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Minlsterie van Financlen
Kazernestraat 52
2514 CV 'S.GRAVENHAGE
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dossler: LoB/11150g4gLlLoB Deze zaak wordt behandeld door Mw. L. Botter,telnr.: (088)5151483, e-mall: l ,botter@groenewegen,com

inzake:  SCHREUDER A.F,L,M.,  SCHREUDER C,A,p.M,, ,  BSN 044958626

Heden,  de t lende ju l t  tweedulzendvi j f t ien,
orn . uur.

op verzoek van de publiekrechtelijk rechtspersoon gemeente Heusden, zetelend te ,s-
HERTOGENBOSCH, verder te noemen rekwirante, die voor deze zaak tot aan het ui telnde van de execui levan na te melden titel woonplaats kiest/heeft gekozen te Amsterdam aan de Admiraal de Ruljterweg 21op het kantoor van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders g.V., terw6i - uoo, zover nodlg -mede woonplaats wordt g^e.loryn op het kantoor van de hierna genoemde g"r".ht;o*urwaarder.

rlsb lk' ROBERï SIMON IMMANUEL STUTVOET, als toegêvoegd kandidaar.
qerochtsdeuMaardêr werkzaam op hel kantoor van JACOàUS nEnrugnÊp
6 ELDERBLOM, getechlsdeunruaarder met plaats van vestiging Hiíversurn,
beiden kantoorhoudsnde te Hllversurn aan flot Noordse gosje 1g;

U I T  K R A C H T  V A N :

een in executorlale vorm uitgegeven grosse van een vonnls gewezen door de kantonrechter van de
RECHïBANK OOSï-BRABANT, locatie 's-Hertogenbosch, op z6 februarl 2015, ten lasle van

1, Antonius Franciscus Leonardus Maria Schreuder,  geboren 27 november 1940, wonende te 's-
HERTOGENBOSCH (5221gD) aan het adres De Vutter 3,

2. Carolus Antonius Petrus Marla Schreu-d-er,  geboren 14 januari  1938, wonende te ELSH9UT,
gemeente's-HERTOGENBoscH (51s4 Ap) aan het adres Kerkstraat ào,

3' Petrus Franciscus Maria Schrouder, geboren 9 april 1g42, wonende te HAARSTEEG, gemeente
HEUSDEN (5254 JP) aan het adres Haarsteegsestraat 97,

hierna te noemen gerekwireerden, welke t i te l  bi j  exploot aan voornoemde gerekwireerden is betekend
met gel l jkt i jd ig bevel om aan de inhoud daarvan te voldoen, waaraan echtàr geen gevolg is gegeven.

O N D E R ;

DE STAAT DER NEDERTANDEN (Minister ie van Financien),  zetelend te 's 'Gravenhage, mitsdlen mi jn
exploot doende aan het parket van de Prbcureur Generaal bij de Hoge Raad der Nedeilanden te 'S-
GRAVENHAGÊ, (25L4 CV) aan de Kazernestraat 52 en aldaar mljn exploot doende en afschrift van dit
pr0ces verbaal, Van voormelde titel, van het bewijs van consignatle alsmede In twee-voud het íorrnulier
als bedoeld in art ikel  475 l id 2 Rv. latende aan:

voormeld adres in geslolen envelop rnet daarop de vermeld!ryS,ir_.AlS_,Welleliik_yoorgesehr€ven-orndat ik
al-daeriiÊmÀnd-aantrof-aana&ie*eehtsgefdtgrufsërlïifrmi woiilen óááten; 

o.nLst.

GROhNËWEGEN FN PANTNERS GERFCHTSDEUSWAARDÊRS BV GROENEWEGEN.COM
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EXECUTORIAAL DERDEN BESLAG GELEGD:

op al le gelden In de conslgnat lekas, geconslgneerd onder nummer 23779t wegens "ontelgenlng perceel
gemeente Heusden sectle A nummer 2649't waarvan een bewlJs aan dlt beslag zal worden toegevoegd,
zulks ter verzekering en om betallng te verkriJgen van al hetgeen gerekwireerde voornoemd krachtens
voormelde t i te l  aan mlJn rekwlrante verschuldlgd ls en nog zal worden.

Dat verschuldigde bedraagt € 3.O01r73 ( incl .  BTt{) ,  waarln begrepen de kosien van dl t  beslag en de
betekenlng aan gerekwireerden.

Ëventuele betal ingen door of namens gerekwlreerde zi jn reeds in rnlndering gelrracht op het
bovenstaande verschuldlgde bedra g,

M E T  B E V E L I

aan de derde-gearresteerde om het beslagene onder zich te houden op straffe van onwaarde van de ln
slr l jd met di t  beslag en bevel gedane betal ing of afgi f te,  alsook het hierbiJ betekende - vol ledig Ingevulde
- formul ier toe te zenden, correspondent ie te r ichten aan, en de Ingehouden bedragen over te maken
naa r:

cRoEN EWEG EN en PARïN ERS G E RECHTSDEU RWAARDE Rs
ADMIRÀAL DE RUIJTÉRWÉG 21
1057 JT
AMSTERDAM
TELEFOON
BANKREKENING
ONDERVERMELDING VAN

De kosten van d i t  beslag z l jn :

beslag op n iet  per lod,  bet .  €
informatiekosLen €

toeslag BTW-schade

TOÏAAL

€ 764t79
€ 34,6L

€ 199,40

Rekwirante kan de BTW niet verrekenen in de zin van de Wet op de Omzêtbelasting 1968, zodat de kosten van dit
exploot/proces-verbaal z[n verhoogd met een toeslag, geli jk aan het tarlef van de omzetbelastinS. '

:  (088)5ls1100
: NL48 RABO 0300 1039 99
r DOSSIERNR. 111503491.

163,16
1,63
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Er is beslao oo uw bankrekeninq qeleod

Zojuist  heeft  de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op
uw bankrekening(en).  Formeel gezegd heeft  de gerechtsdeurwaarder eenèxploot van
executor iaal  derdenbeslag overbetekend.

Anders dan bi j  een loonbeslag wordt er bi j  beslag op uw bankrekening(en) geen deel
buiten het beslag gehouden. Al les wat op uw rekening(en) staat val t  onder het beslag.
Ook geld afkomstig van ui tker ingen die zel f  niet  voor beslag vatbaar zi jn (zoals
kinderbi js lag en studief inancier ing) val t  daarom in beginsel onder di t  beslag. Betal ingen
d ie  na  he t  bes lag  op  uw reken ing  b ínnenkomen va l len  n ie t  onder  he t  bes lag .

Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom
moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogel i jk weer over de rekening te
beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te
heffen of te beperken. U moet er echter rekening mee houden dat de beslaglegger
daartoe niet bereid is.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uit leg te vragen over uw
rechten en verpl icht ingen.

Wanneer u f inanciêle problemen heeft  waar u zel f  niet  meer uít  kunt komen is het
verstandig hiervoor hulp te zoeken. Informeer bi j  uw gemeente welke instel l ing u kan
he lpen,

De gerechtsdeu rwaarder

Let op: deze bilsluiter is opgesteld door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en
heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven van de hoofdlijnen van het aan u betekende stuk.
Vanwege dit streven naar eenvoudige uitleg kunnen er aan deze bijsluiter geen rechten worden ontleend.

Op de site van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (www.kbvg.nl) kunt u onder het
tabblad "Informatie",  "bi js lui ters ' ,  de bi js lui ter 'BIISLUITERS BANKBESLAG" lezen en downloaden in de
Engelse, Duitse, Franse, Turkse en Arabische taal.


