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BETEKENING - BEVEL
Het jaar 2010, op

EEN

--------

SEPTH/1BER

Ten verzoeke van:
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN DE
GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN
Publiekrechtelijk Rechtspersoon,
in de persoon van de Voorzitter van de Raad" met burelen gevestigd te 3530
HOUTHALEN-HELCHTEREN, Peerdekerkhofstraat 32
Verzoekende
kantoor.

partij(en) die ten einde dezer woonplaats

Ik ondergetekende,
Bart
HEINES,
Gerechtsdeurwaarder
kantoorhoudende Oude Luikerbaan 138,

ter

kiest (kiezen) op mijn

standplaats

Heb betekend en ten hoofde van het (de) afschrift(en)
eensluidend verklaarde fotocopies gelaten aan:

HASSELT,

er

dezer door mij voor

NOUWENS Antonia Maria, gepensioneerde,
geboren op 13/11/1907 te
Middelbeers/Nederland, wonende te 3500 HASSELT, Kempische steenweg 408

Alwaar ik het afschrift van onderhavig exploot
-;-;-;
hand kon stellen overeenkomstig de bepalingen der artt. 33 tot 35 Ger.W.,

~

~/U

~MAu-

Q,. éTi1~

~_.A-j

ter

yl-A.J;-cl/",,/r tt/\.(

zodat
ik h,.et afschrift,
waarvoor onder
niet gesloten
werd getekend
voor ontvangst,
.....Q.........Á
heb achtergelaten,
omslag, conform
art. 38 §1
Ger.W., met vermelding der gegevens vermeld in art. 44 Ger.W.;

Van de uitgifte in uitvoerbare vorm afgeleverd van een
1. Beschikking op tegenspraak gewezen door de voorzitter van de Rechtbank
van Eerste Aanleg van Hasselt in datum van 09 juli 2009 (A.R.09/227/C)
2. arrest op tegenspraak gewezen door het Hof van Beroep van Antwerpen
(achtste Kamer), rechtdoende in burgerlijke zaken in datum van 17 maart 2010
(A.R. 2009/RK/301);

Blad: 2
Doende deze betekening tot haar kennisgeving, onderricht en ten zulke einde
als naar recht; Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten en middelen en
zonder enige nadelige erkentenis;
En terzelfdertijd, ten zelfde verzoeke en datum als boven, heb ik aan betekende
partij(en) BEVEL gedaan om ONMIDDELLIJK aan verzoekende partij(en) te
betalen, in handen van mij, gerechtsdeurwaarder gelast te ontvangen, tegen
goede en geldige kwijting, de hierna vermelde sommen:

1200,00

Rechtsplegingsvergoeding
Expeditie
SUbtotaal

34

20

242,

5

Totaal Uitvoeringskosten
TotaalIntresten
Totaal Betalingen

0,00
0,00
0,00

Kwijtingsrecht
op Saldo
Inningsrecht op Saldo
Kost van dit Exploot

0,00
0,00

146,19

TOTAALonderallevoorbehoud(Euro)
Vanaf 31/08/2010 te vermeerderen
- Uitvoeringskosten

1388,94

met

Onder voorbehoud van alle andere nog verschuldigde sommen, kosten en
intresten, en onder aftrek van die bedragen waarvan bevolene(n) het bewijs
zou(den) leveren deze geldig als afkorting betaald te hebben; U GELIEVE
ENKEL TE BETALEN OP HET DEURWAARDERSKANTOOR.
Met stortingen
via bank/post kan enkel rekening gehouden worden vanaf ontvangst van het
betalingsbewijs.
Aan bevolene(n) AANZEGGEN DE dat bij gebreke aan onderhavig bevel te
voldoen, de gedwongen tenuitvoerlegging
vervolgd zal worden om de
genoemde verschuldigde sommen te innen, op alle door de Wet voorziene
middelen, ondermeer door:
"1" het uitvoerend beslag op de roerende bezittingen van bevolene(n), zulks na
verloop van de termijn van EEN DAG VANAF HEDEN;
"2" het uitvoerend beslag op de onroerende bezittingen van bevolene(n), zulks
na verloop van de termijn van VIJFTIEN DAGEN VANAF HEDEN; bevolene(n)
ter kennis brengende dat zij aan de rechter elk aankoopbod uit de hand van
haar(hun) onroerend goed kan(kunnen) overmaken binnen de acht dagen van
het betekenen van het exploot van beslaglegging;
Alle andere rechten van verzoekende partij(en) uitdrukkelijk voorbehouden;
En opdat de betekende partij(en) hiervan niet onwetende zou(den) zijn,heb ik
haar (hen) gelaten, desgevallend voor elk van hen afzonderlijk,zijnde en
sprekende als hoger gezegd is, afschrift van mijn tegenwoordig exploot en van
de erin vermelde stukken, indien de Wet het vereist onder gesloten omslag cfr.
art. 44 Ger.W., eensluidend de voorschriften der Wet;
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Blad: 3

WAARVAN

AKTE.-

Kost: honderdzesenveertig Euro negentien EuroCent
Eventueel meer de kosten van de aangetekende
zending(en)
opvolging van art. 38 par.1 Ger.W., als vermeld op het origineel;

VR 25,00
54,18
12,86
13,12
10,36
19,22
5,00
6,45
I
I(!I:JI

25;00
In.l~
121,19

REGISTRATIERECHTEN
Toepassing van Artikel Sbis
van het W. Reg.
Registratierecht:
€ 25,00

gedaan
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