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op vèrzoek van: de publiek rechlerlijke rechÈspersoon Dienst
uiÈwoering OnCer{ils, gewestigd en kanEoorhoudende le Groniogen,
drè voor deze zaak to! aan hel uiteinde van de execuEie van na !e
melden executoriate litels !íoonplaaEs kies! te Pulmerend aan de
weerwal 11, op heE kanioor van de gerechEsdeuxwaarder c.w.M- staÍn;
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ireffrey RoberÈ Otten, geboorèedaEw 8 septeiibe. 1995, {onènde Ee
Brosk op Langedijk, gemeenÈe LÀNoEDL,K, aan hel adrès Botroort 3
(1.?21 ,rE), aan da. adxes mijÈ exploot doende en afschrlf! hiervan
eí van ra re melden bescheiden Iatende aan:
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qesro!en ènwerop nèr daàràp oe veÍnérdrnse
voorqeschrewen, @dar ik .ldaar riemand aànÈrof ààn eie rech*gèldig
uolden qèlàtPÍ;

lÈgaegd

ta&j,ttd É ld

rr es e@e

t ! É r h l. deu

d

t@!ét@ld

à td

^%

*

Fechtdumtdq

BETEKEND:
Een in eiecutoriale vorm uitgegeven dwangbevel (en) op 19 november
2019 uitgevaardigd door de eisende partij die daartoe bevoegd is
ten lasEe wan u a]s schuldenaar;
De

verklariDg als bedoeld bij àrr- 47sg
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vooÍÈs heb ik, deuruaaÍder geheel mijn exploot doende als hiervoo!
omschreven, u ats schuldenaar uiÈ kracht van de hierbij aan u

ui!gereikEe executoriale tiEel
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daarvan Èe voldoen
biDnen TIIEE DÀGEN NÀ VÀNDÀÀG aan
de !i!els, Een
en daarom aan mij, deur*aarder. als
behoeve wan de eisende partij Èegen behoorlijk bewij s wan kwijlins
Om

I. € 306,68 voor ÈoegeÍezen hoofdsor

!

inf0@st3mde! dDaders n
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iEM NL29RA800t4?7810,18
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2. € 55,66 voor invordelingskosÈen incl.

BTw
tBAlt N189nG800067?9830

3. e 0,00 voor !ó! healen werschenen !en!e behoudèns de na
nog te vervallen renÈe

heden

4. de kosÈen van dit exploo! aan de voe! vermeld, onwerninderd
a1le verdere gerech!6- en execuÈiekosÈen.
Op bovengenoemde bedragen kèn
zal blijken Èe zijn belaa1d.
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in nindering slrekken dat bedrag dat

niet wordr woldaan aan woornoemd beveL, bimen 2 dageD
na voormelde bevelrermijn aan mij, deurwaarder, overeenkohEÈi9:
art. 4759 ]id l Rv een opgave Èe doen Yan de bronnèn van inkomsren
en de uitgaver door middel van aangehechÈ formulier en di!
formulier vollediq en correct ingea'u]d, voorzien van berijs§tukken
en onderÈekend aan mijn kanloor Èe recouÍner:en
Om, iÈdien

ME

8.30 1200 !uí

!300

1630 uu'

T ÀÀN Z E G G I N G:

da! brj nier of niet tijdige voldoening aan dit bevel zal worden
overgegaan Èot de Èenuitwoerlegging van de er.eculoriale tilel door

inbeslagneming en verkoop van de roerende en onroerende zaken
u a.1s schuldedaar en vooxts door a1le niddeleD en wegeE van

war,
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Ílanneer u geen opgave doeÈ/doen van de inkomsben en uirgaven de
beslagvrije voet bij een evenEueel beslag öp periodieke inkomsren
gehalveerd kan worden en/of Ee laag kan lrorden vaslgesteld;
De kosEen van deze betekening bedragen:
(de eisende partij is niet bÈw plichtig)
GBÀ/CCBR

informatie

e

91

.49

3,9)

In deze zaak kunt u beslagmaalregelen woorkomen, door hei
verschuldigde saldo (inclusieÍ de rot heden bij mij bekende
beÈallngen) bimen
aan f,ij Ee voldoen.
sÀ!Do

463.36

Èe beEalen contant op het kanEoor:
nevenstaande rekeni.qnunmers.
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Tilelnummen 2400026

DWANGBEVEL

IN

NAANI VAN DE KON]NG

fl nisterie van Onderwijs, Cultlrur en
wetenschap, gevesiiqd te Groningen aan de Kempkensbe.q 12,
De Dienst Uitvoering Onderwijs, baten lasiendienst van het

overwegende

dàt

l.R. otten

Bonoort 3
1721 1E Broek Op Lanqedijk
gebor€n 8 sepiember 1995, hierna te noemen de schuldenaar,
in gebreke is gebleven met het betalen van het over het cursusjaar 2018/2019 verschuldlgde lesgeld,
ondànks aànmaning n der m nnc;
over!!eqende, dèt h€t door de schuldenaar verschuldiqde en opeisbare bedrag dls volgt is sam€ngesteld:

2018/2019
b. _de.enteovergemeldbedràgvanaf3008-2019tolenmet
a.

het verschuld gde lesqeld over het jàar

€ 306,68

€0,00

19-11 2019
_

vanai 20-11-2019 tot aan de daq der a qehele

tolaal, behoudens d€ rente vanaf

voidoenlnq

20111/2019

-

p.nr.

€ 306,68

onverminderd alle verdere op de invordering vallende gerechtelike en buitengerechtelijke kosten,
vermeerderd met de btw, gelet op art 3 en art. 9a van de Les- en Cursusgeldwet (Stb. 1987, 343),
vaardigt tesen de schuldenaar dit dwansbevel uit, dat een serechtsdeurwaarder zal beiekenen met een
bevel tot betaling en verder ten uiwoer zal leggen overeenkomstig de bepalingen van de wei.
Uitgevaardi9d te Gronin9en op 19/11/2019
De minister van Onderwíjs, Cultuur en Wetenschap,

Directeur Onderwijsvolgers van de Diénst Uitvoering Onderuijs
Djt dwangbevel is automatisch aangemaakt en daarom niet ond€rtekend
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VERKI,ÀRÍNG OMTRENT INKOMS'I'EN EN

U.LIGAVEN

Naam/namen
:Dhr. J,R, QÈten
Adres
: BonoorE 3
Pc en uoonplaars :1721 JÉ Broek op Langedijk
Uw !elefoonnummer:
Uw

mailadres

tilililtil
i(0299)43!128
É

Mrv.siamdeliwaardeÍ§

:

fl

inlo@stsmde!turÍdeÍi

nr

oerdengeldrèkeiiíg
BAN

SCFINI]MI{'R

N129RA800142783049

h-erkllever man/./rotr_d :JÀ/NE5 hdier ,là ,ordr ingevul.i
en/of partner
loops.rookj e meezenCel.

BIC RÀB1]NUU

adres : plaa.s

B

Nàam rverkgever

ÈaN

189rN08000672-c830

C N6BNL2A

telefoonnumme.

uitkering man//vrouw jJÀ/NEE indie! Ja wordE ingeruld
uihkeringsstrookj e meezenden.
soortuitkerinq
:tiÍi/RWr'r/BIJSTÀND/WÀo/AOw/
zfEKTEwET anders nI- :
Uilkerende instantle :

(v11r6051301

INKOMSTEN:

nardast/n Ílidas

Man, netto week/maand : ÈIrR
vrouw nettso week/mnd :EUR
overlge gezin§leden
wonende op uw adres :EUR

UfTGÀVEN:

Huur/h),?otheek :EUR
Energie gas
:EUR

(inderbljslag per kv, :EUR
:EUR
Àllmentatie
:EUR
overwerk/toeslagen :EuR
Vakantiegeld
: EilR
Kostgeld (klnderen) :EUR

{ater iÉUR
lichE : EL.R
Telefoon
: EIIR
auto per maand :EUR
verzekeringen : Et R
diver.sen
: ElrR

...........

School/sEudie :EUR
Huishoudgreld :EUR

Àndere inkomsten

-:EUR
: EUR

............

Totaal inkomsaen
Totaal uitgaven
saldo

:EIrR

BIr/ NR NL80i67li62B0l
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330 l200ur
ll00_1630u(
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Toraal uiÈgaven.ELB

: ELIR

:

EUR

overzicht cverige schuLden
Àflossinged
(be?ijs hier./an dient re uor.den orergeteqdl
EUR
EUR
: EIJR
:
:

voorsLel per week/maand:

EUR
EUR
ÈUR

EUR

N.B. De schuldeiser(es) behoeft hiermede ïolgers
wet niet akkoord te gaan-

de

Naar {aarheid ingevuld d. d.
nandlekening (en)
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