
Wat doet Rabobank bij een beslaglegging?

Stap 1: Reservering tegoeden

Na ontvangst van het beslag worden eventuele tegoeden (met uitzondering van een eventueel beslagvrij

bedrag) die de beslagene bij ons heeft gereserveerd. De beslagene kan niet meer over de gereserveerde

tegoeden beschikken. De beslagene kan wel beschikken over bedragen die na het moment van beslag

worden bijgeschreven en tevens gebruikt blijven maken van een eventuele kredietfaciliteit. 

 

Stap 2:  De beslagene wordt geïnformeerd

 

Stap 3:  Twee weken na beslaglegging wordt de verklaring derdenbeslag verstuurd

 

Stap 4: Afdracht en beëindiging

Na uw verzoek daartoe gaan wij over tot afdracht en beëindiging van het beslag. Dit geldt niet als er nog

lopende beslagen zijn.

 

Mogelijkheden voortijdig beëindigen van het beslag

• Beslagene vraagt een vervroegde derdenverklaring aan

Een vervroegde verklaring derdenbeslag kan worden aangevraagd via www.rabobank.nl/beslag. De

beslagene kan hiervan gebruik maken als hij/zij toegang heeft tot internetbankieren. Als de beslagene deze

mogelijkheid niet heeft, dan kan hij/zij met ons contact opnemen.
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• Beslagene voldoet de vordering zelf 

Beslagene kan ervoor kiezen om de vordering zelf te voldoen door een betaling via een andere bank of via

een ander persoon. Dit gaat buiten Rabobank om. Na betaling dient u aan Rabobank aan te geven dat het

beslag kan worden beëindigd door middel van een verzoek tot opheffing van het beslag. 

• Voortijdige afdracht

Indien gewenst kan Rabobank eventueel meewerken aan een voortijdige afdracht. Dit is een afstemming

tussen de beslagene en u. Beide partijen dienen een verzoek hiervoor per e-mail aan Rabobank te sturen. De

volgende gegevens dienen hierin te worden vermeld:

-hoogte van het bedrag wat dient te worden overgemaakt

-naam van het deurwaarderskantoor

-volledige naam beslagene en geboortedatum/KvK-nummer

-dossiernummer(s) waarop het stuk betrekking heeft

-vermelding dat na ontvangt van de gelden het beslag is opgeheven

Voor de gegevens die de beslagene dient te vermelden in het verzoek, verzoeken wij u de klant naar de

Beslagendesk te verwijzen.

Let op! Deze werkwijze kan niet worden toegepast bij meerdere lopende beslagen.

Kosten van de beslaglegging 

Rabobank brengt een tarief van maximaal € 80 in rekening voor het verwerken van een beslag. 

  

Belangrijke informatie

Op www.rabobank.nl/beslag is een brochure beschikbaar voor beslagene(n) met alle relevante informatie

over derdenbeslag. U kunt de beslagene hiernaartoe verwijzen. Gelieve in al uw correspondentie de volgende

gegevens te vermelden (bij voorkeur per e-mail): 

-volledige naam debiteur(en) en/of bedrijfsnaam

-geboortedatum en/of KvK-nummer

-adresgegevens

-dossiernummer(s) waarop het stuk betrekking heeft.

Deze brochure is enkel bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.
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