
Klaagschrift beslag

Aan de Rechtbank Midden-Nederland, Rekestenkamer

Datum ontvangst klaagschrift Rechtbank:

□ Utrecht □ Lelystad

Personalia klager/klaagster

Klager kiest als correspondentieadres het adres van de advocaat

□ Ja

□ Nee

Personalia Advocaat

(552a Sv)

072015-LDCR-FN

Rechtbank:

Locatie*: 
*Locatiekeuze is verplicht

Pleegplaats delict (i.v.m.: 
bevoegdheid rechtbank 

*Pleegplaats is verplicht

Rekestnummer(s): 
*In te vullen door administratie rechtbank

Naam:

Geboortedatum en -plaats:

Adres incl. huisnummer:

Postcode en Woonplaats:

Emailadres:

Naam:

Advocatenkantoor:

Kantooradres:

Telefoonnummer:

Emailadres*: 
(*emailadres is verplicht)

1 van 3

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Formulier digitaal aanleveren bij het gerecht; niet per post/fax, maar 

handtekening plaatsen, scannen en daarna e-mailen.

E-mailadres locatie Utrecht: straf.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl  (telefoon: 088-3611751)

E-mailadres locatie Lelystad: straf.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl  (telefoon:088-3611780)

mailto:Straf.RB-mnl.Utrecht@rechtspraak.nl
mailto:Straf.RB-mnl.Lelystad@rechtspraak.nl


Parketnummer:

Procesverbaalnummer:

(bij te voegen KVI= kennis van in 
 beslaggenomen voorwerpen(en))= 

(verplicht)

De voorwerpen (met zoveel 
mogelijk gegevens, zoals 

bijvoorbeeld het kenteken) zijn:

De gegevens als bedoeld in artikel 
552a Sv zijn:

Zaakgegevens

Indien het parketnummer onbekend is graag onderstaande gegevens invullen (verplicht):

Het beklag betreft

□ inbeslagneming (aangeven t.a.v. welke voorwerpen wordt geklaagd)

□ gebruik van in beslag genomen voorwerpen

□ uitblijven last tot teruggave

□ kennisneming van gegevens

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Formulier digitaal aanleveren bij het gerecht; niet per post/fax, maar 

handtekening plaatsen, scannen en daarna e-mailen.

E-mailadres locatie Utrecht: straf.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl  (telefoon: 088-3611751)

E-mailadres locatie Lelystad: straf.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl  (telefoon:088-3611780)
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MEOS bon: Ja Nee

mailto:Straf.RB-mnl.Utrecht@rechtspraak.nl
mailto:Straf.RB-mnl.Lelystad@rechtspraak.nl


□ gebruik gegevens

De gronden voor het beklag zijn:

Klager / klaagster is belanghebbende omdat:

Ondertekening door klager/klaagster/advocaat

Aantal bijlagen:

Handtekening klager/klaagster

Bij minderjarige klager/klaagster 

Datum:

Datum:

Naam:

Adres gegevens:

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Formulier digitaal aanleveren bij het gerecht; niet per post/fax, maar 

handtekening plaatsen, scannen en daarna e-mailen.

E-mailadres locatie Utrecht: straf.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl  (telefoon: 088-3611751)

E-mailadres locatie Lelystad: straf.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl  (telefoon:088-3611780)

3 van 3
072015-LDCR-FN

Datum: 

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:

Handtekening advocaat:
( persoon over wie het klaagschrift gaat )

mailto:Straf.RB-mnl.Utrecht@rechtspraak.nl
mailto:Straf.RB-mnl.Lelystad@rechtspraak.nl
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