BeslagHulp stappenplan
Beste medewerker,
Het kan voorkomen dat je een schuld hebt, die je niet (ineens) kunt betalen. Het is nog vervelender wanneer de
deurwaarder voor die vordering beslag legt op jouw loon. Wij moeten dan een deel van jouw salaris inhouden. Helaas
kunnen we niet jouw schulden oplossen, maar we kunnen je er wel bij helpen. Lees dit document daarom aandachtig
door en bewaar het goed.

1. Wat verandert er voor jou als er beslag wordt gelegd?
Een deurwaarder kan beslag leggen op jouw loon. Daarvan krijg je schriftelijk bericht en wij ook. Vanaf dat moment mogen wij
niet meer het hele netto salaris aan je overmaken, omdat we een deel van dat loon moeten afdragen aan de deurwaarder (als
aflossing op de schuld). Je krijgt dus per week of maand minder geld overgemaakt!

2. Wat is een beslagvrije voet?

3. Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

Zolang er een beslag ligt op jouw loon,
ontvangt je niet jouw volledige loon,
maar de beslagvrije voet. Beslagvrije
voet betekent: het deel van het loon dat
niet onder het beslag valt.

De beslagvrije voet is afhankelijk van een aantal zaken, zoals:
jouw gezinssamenstelling (alleenstaand/samenwonend + leeftijd)
wel of geen kinderen
jouw woonlasten (bijvoorbeeld huur/hypotheekrente)
premie van jouw zorgverzekering
ontvangen toeslagen (zorg- / huurtoeslag)
(andere) inkomsten die je zelf en/of eventuele partner ontvangt

Hoe hoger de beslagvrije voet is, hoe
meer geld je bij de loonuitbetaling
ontvangt om de vaste lasten mee te
betalen en boodschappen van te doen.

4. Hoe hoog is jouw beslagvrije voet?

5. Wat kun je het beste doen?
Verzamel eerst alle gegevens onder punt 3. (met bewijzen), want
die heb je nodig. Je kunt met die gegevens de beslagvrije voet
uitrekenen op www.uwbeslagvrijevoet.nl.
Bekijk de video en beantwoord de 4 buttons. Heb je dat gedaan, dan
kun je die beslagvrije voet vergelijken met die van de deurwaarder.
Is jouw beslagvrije voet hoger? Dan kan dat betekenen dat de
deurwaarder een te lage beslagvrije voet hanteert en jij te weinig
loon ontvangt. Wij raden je aan dat zo snel mogelijk aan de
deurwaarder door te geven.
Wil je dit zelf regelen met de deurwaarder? Op www.beslaghulp.nl
staan voorbeeldbrieven (met handleiding) die je kunt invullen en
opsturen naar de deurwaarder. Bewaar overal kopieën van!
Heb je hulp nodig of wil je de berekening van de beslagvrije voet laten
uitvoeren of laten controleren door een deskundige? Neem dan
contact op met BeslagHulp. Met dat kantoor hebben wij afspraken
gemaakt zodat zij jou kosteloos helpen met de beslagvrije voet.
Natuurlijk is dat vertrouwelijk. Je kunt ze bellen op 06-83712070
of bereiken via beslaghulp@incompanycasso.nl.

Als de deurwaarder niet alle gegevens heeft
(punt 3.) zal hij vaak een basis beslagvrije voet
gebruiken. Die is in veel gevallen te laag,
waardoor je iedere week of maand te weinig
geld ontvangt. Je kan bij de deurwaarder
informeren welke beslagvrije voet hij hanteert
of bij ons.

6. Heb je hulp nodig?
Bij vragen over financiële problemen, een
loonbeslag of de beslagvrije voet kun je bij
ons terecht, maar ook bij BeslagHulp.
BeslagHulp werkt vertrouwelijk en kosteloos.
Heb je (meer) schulden en weet je niet (meer)
hoe je die moet oplossen? Deze instanties
kunnen je daar wellicht mee helpen:
* Gemeentelijke Kredietbanken
* leden van de NVVK (landelijke dekking)
https://www.nvvk.eu/ledenoverzicht
* Schuldhulpmaatje (landelijk actief)
https://schuldhulpmaatje.nl/locaties

