CONCEPT PANDAKTE
DE PARTIJEN:
1.

Bedrijfsnaam:
Rechtsvorm:
KvK nummer:
Statutair gevestigd/kantoorhoudend te (Plaats):
Klantnummer bij Geldvoorelkaar.nl:
(de ‘’Geldnemer’’),

2.

Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl, statutair gevestigd te Rhenen, bekend in het
handelsregister onder nummer 67258603 (de “Stichting Zekerheden), rechtsgeldig
vertegenwoordigd door M.L. Diks en H.J.M.A. Lemmens;

de Geldnemer en de Stichting Zekerheden hierna gezamenlijk de “Partijen” en ieder een “Partij”,

NEMEN IN AANMERKING DAT:
A

B

C
D

onder andere de Geldnemer en de Stichting Zekerheden op [Datum] een addendum (het
“Addendum Zekerheid”) zijn aangegaan welk Addendum Zekerheid een op dezelfde datum door
de Geldnemer ondertekende overeenkomst van geldlening (de “Overeenkomst Lening”) aanvult
en daarvan onderdeel vormt;
Partijen in het Addendum Zekerheid zijn overeengekomen dat Geldnemer maandelijks de nieuw
door hem/haar verkregen Debiteuren, Bankrekeningen, IE-Rechten en/of Overige Rechten, welke
nog niet zijn verpand aan de Stichting Zekerheden, zal verpanden ter meerdere zekerheid van
nakoming door de Geldnemer van haar verplichtingen uit hoofde van de Parallelle Vordering (als
gedefinieerd in het Addendum Zekerheid);
Geldnemer in het Addendum Zekerheid een volmacht heeft verstrekt aan de Stichting Zekerheden
om vorderingen, rechten en aanspraken namens de Geldnemer aan zichzelf te verpanden; en
Partijen wensen uitvoering aan deze afspraak te geven door middel van ondertekening van deze
pandakte (de “Pandakte”) en registratie daarvan bij het Cluster Registratie van de Belastingdienst
te Rotterdam,

EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1.

Uitleg

1.1.

Termen die in deze Pandakte zijn geschreven met een hoofdletter maar hierin niet zijn gedefinieerd,
hebben de betekenis daaraan gegeven in de Overeenkomst Lening (en dientengevolge ook in het
Addendum Zekerheid).

2.

Verpanding

2.1.

In aansluiting op de Overeenkomst Lening en het daartoe behorende Addendum Zekerheid op grond
waarvan de Geldnemer jegens de Stichting Zekerheden verplicht is na te melden zekerheden aan
haar te verschaffen, verpandt de Geldnemer hierbij aan de Stichting Zekerheden, gelijk de Stichting
Zekerheden bij deze als pand aanvaardt van de Geldnemer, voor zover al niet eerder verpand aan
haar:
alle Debiteuren, Bankrekeningen, IE-Rechten en/of Overige Rechten van de Geldnemer die
thans reeds bestaan of zullen voortvloeien uit een thans reeds bestaande rechtsverhouding
terzake van de uitoefening door de Geldnemer van de Onderneming, waartoe onder meer

behoren (maar daartoe niet beperkt) de vorderingen die zijn vermeld op de als Bijlage 1 aan
deze akte gehechte door beide Partijen op elke bladzijde geparafeerde en op de laatste bladzijde
ondertekende) lijst van Debiteuren.
2.2.

De in Artikel 2.1 opgenomen aanvullende verpanding heeft uitsluitend betrekking op de activa welke
zijn aangekruist in Artikel 3.1 van het Addendum Zekerheden.

2.3.

De in het Addendum Zekerheid opgenomen voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de in deze
Pandakte opgenomen aanvullende verpanding.

2.4.

2.5.

Registratie
De Stichting Zekerheden draagt zorg voor de registratie van deze Pandakte door het Cluster
Registratie van de Belastingdienst te Rotterdam (Postbus: 50961, Postcode: 3007 BC).
Verklaring Geldnemer
Geldnemer staat in voor (i) zijn/haar bevoegdheid over de Debiteuren, Bankrekeningen, IE-Rechten
en/of Overige Rechten te beschikken en (ii) de verpandbaarheid van de Debiteuren, Bankrekeningen,
IE-Rechten en/of Overige Rechten.

3.

Slot

3.1.

Op deze Pandakte is Nederlands recht van toepassing.

3.2.

Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit en/of in verband met deze Pandakte zullen worden
gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

3.3.

Degene(n) die deze Pandakte namens de Geldnemer en eventuele Medegeldnemer
onderteken(t)(en), staat(n) jegens de Stichting Zekerheden in voor zijn/haar (hun) bevoegdheid
daartoe.

3.4.

Door ondertekening van deze Pandakte van deze Pandakte verklaart de Geldnemer dat voor het
ondertekenen van deze Pandakte aan hem/haar een exemplaar van de Algemene Voorwaarden ter
hand is gesteld en dat hij/zij zich met de inhoud daarvan akkoord verklaart. De Algemene
Voorwaarden zijn ook op de Website te downloaden.

Bijlagen
(1)
(2)

Lijst van Debiteuren per [Datum]
Activastaten [eerste en tweede] [derde en vierde] kwartaal [jaar]

