
 

 

Beslaggarantie nr.  

 

De ondergetekende, Cooperatieve Rabobank U.A. (ook handelend onder de naam: 

Rabobank), statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de 

Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, Nederland (hierna te noemen: de bank); 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

Gegevens begunstigde/crediteur, hierna (zowel samen als ieder afzonderlijk) te noemen: 

crediteur, een vordering pretendeert te hebben op Gegevens opdrachtgever/debiteur, hierna te 

noemen: debiteur, uit hoofde van Gegevens beschikking, thans begroot op Garantiebedrag, 

hierna te noemen: de vordering; en 

de crediteur ten laste van de debiteur voor de vordering conservatoir(e) beslag(en) heeft doen 

leggen, dan wel daartoe het voornemen heeft; en 

de debiteur ter opheffing c.q. voorkoming van dit (deze) beslag(en) en ter voorkoming van 

verdere conservatoire beslagen voor de vordering de bank heeft verzocht een bankgarantie te 

stellen ten behoeve van de crediteur; 

 

verklaart het navolgende: 

 

1. De bank stelt zich onherroepelijk garant jegens de crediteur voor de betaling van al hetgeen 

de crediteur terzake van de vordering van de debiteur te vorderen heeft volgens een van de 

onder 2 sub a tot en met c of onder 3 aanhef of sub a en b vermelde bewijsstukken zulks met 

inachtneming van het hierna bepaalde. 

 

2. De bank verbindt zich op eerste schriftelijke verzoek van de crediteur, onder gelijktijdige 

overlegging van: 

a) een afschrift van een beslissing van een Nederlandse rechter met betrekking tot de 

vordering, gewezen in een procedure tussen de crediteur en de debiteur, vergezeld van een 

verklaring van een in Nederland ingeschreven advocaat dat de wettelijke termijn, voor zover 

van toepassing, voor verzet, hoger beroep of cassatie is verstreken en dat voor zover hem 

bekend tegen die beslissing niet binnen die termijn hoger beroep of 

cassatie is ingesteld, dan wel bij een verstekvonnis dat niet binnen zes weken na betekening 

van dat vonnis aan de bank verzet is gedaan; of 



 

 

b) een origineel afschrift van een arbitraal vonnis met betrekking tot de vordering gewezen in 

een procedure tussen de crediteur en de debiteur; of 

c) een door partijen gewaarmerkt afschrift van een akte, houdende een minnelijke regeling 

tussen de crediteur en de debiteur met betrekking tot de vordering, 

aan de crediteur te voldoen het bedrag dat de crediteur schriftelijk verklaart terzake van de 

vordering opeisbaar van de debiteur te vorderen te hebben, met dien verstande dat de bank 

niet gehouden is meer te voldoen dan het bedrag dat de crediteur volgens een of meer van de 

bovenbedoelde bewijsstukken van de debiteur te vorderen heeft. 

 

3. Ingeval van faillissement van de debiteur of het van toepassing verklaren van een 

wettelijke schuldsaneringsregeling op de debiteur zal de bank na verloop van een termijn van 

vier (4) maanden na de dag waarop de crediteur per aangetekende brief aan de bank heeft 

bericht dat de debiteur in staat van faillissement is verklaard of op hem een wettelijke 

schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, onder meezending van een bevestiging 

van de curator respectievelijk bewindvoerder dat de debiteur failliet is verklaard of op hem 

een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, aan de crediteur voldoen 

hetgeen de crediteur schriftelijk verklaart terzake van de vordering opeisbaar van de debiteur 

te vorderen te hebben, tenzij 

a) de bank binnen voornoemde termijn van vier (4) maanden de crediteur heeft gedagvaard in 

een gerechtelijke procedure teneinde de gegrondheid en de hoogte van de vordering te doen 

vaststellen of de crediteur te doen verbieden een beroep op deze garantie te doen, in welk 

geval de bank zal overgaan tot betaling aan de crediteur tegen overlegging van een afschrift 

van een in kracht van gewijsde gegane beslissing van een Nederlandse rechter, gewezen in 

een procedure tussen de crediteur en de bank; of 

b) de curator of de bewindvoerder binnen voornoemde termijn van vier (4) maanden de 

crediteur heeft gedagvaard in een gerechtelijke procedure teneinde de gegrondheid en de 

hoogte van de vordering te doen vaststellen of de crediteur te verbieden een beroep op deze 

garantie te doen en de curator of de bewindvoerder binnen voornoemde termijn de bank per 

aangetekend schrijven hiervan mededeling heeft gedaan in welk geval de bank zal overgaan 

tot betaling aan de crediteur tegen overlegging van een afschrift van een beslissing van een 

(Nederlandse) rechter gewezen in een procedure tussen de crediteur en de curator of de 

bewindvoerder en voor het overige tegen overlegging van een verklaring conform artikel 2 

sub a dan wel een akte als bedoeld in artikel 2 sub c, met dien verstande dat de bank niet 

gehouden is meer te voldoen dan het bedrag dat de crediteur blijkens een (1) van de 

bovenbedoelde bewijsstukken terzake van de vordering te vorderen heeft. 

 

Het in dit artikel gestelde laat onverlet de rechten van de crediteur om betaling te vorderen op 

grond van artikel 2. 

 

4. Deze garantie is geldig tot een maximum bedrag van 



 

 

 

Garantiebedrag 

 

Als de crediteur bij een schriftelijk verzoek om een deelbetaling uit hoofde van deze garantie 

vraagt, blijft de garantie voor het resterende deel in stand. 

 

5. Deze garantie vervalt: 

- als niet voor, of binnen Gegevens periode maanden na dagtekening van deze garantie een 

vordering als bovenbedoeld voor de bevoegde rechter tussen de crediteur en de debiteur 

terzake van de vordering aanhangig is gemaakt of de benoeming van een of meer 

scheidslieden ingevolge een arbitraal beding is aangezegd, verzocht of voorgesteld, danwel 

een minnelijke regeling tot stand is gekomen en de bank niet binnen een maand na afloop van 

de hiervoor in dit artikel vermelde termijn door middel van een schriftelijke mededeling van 

of namens de crediteur hiervan in kennis is gesteld; en in ieder geval 

- tien (10) jaar na datum van ondertekening van deze garantie, tenzij de bank ten minste een 

(1) maand voor de einddatum van de garantie per aangetekend schrijven een schriftelijke 

verklaring van een in Nederland ingeschreven advocaat van de crediteur heeft ontvangen dat 

een procedure tussen de crediteur en de debiteur terzake van de vordering nog aanhangig is of 

op grond van artikel 3 nog een procedure tussen de crediteur en de curator respectievelijk de 

bewindvoerder of de bank aanhangig is, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe 

termijn van tien (10) jaar geldig is. 

 

6. Een schriftelijk beroep op deze garantie dient per koerier of per aangetekende post 

verzonden te worden naar de Bank op het bovengenoemde adres, t.a.v. Betalingsverkeer, 

Trade Services/afd. Binnenlandse Bankgaranties, en moet de Bank binnen de geldigheidsduur 

van de bankgarantie hebben bereikt op dat adres. Ook alle overige correspondentie en 

schriftelijke mededelingen/verklaringen zoals bedoeld in deze garantie dient/dienen per 

koerier of per aangetekende post verzonden te worden naar de Bank op het bedoelde adres. 

 

7. Zodra door de crediteur aan deze bankgarantie geen rechten meer kunnen worden ontleend 

is de crediteur verplicht de bank schriftelijk mee te delen dat de bank uit haar verplichtingen 

uit hoofde van deze garantie is ontslagen. 

 

8. Op deze garantie is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

tussen de bank en de crediteur aangaande deze garantie alsmede de procedure als bedoeld in 

artikel 3 sub a zullen/zal bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan danwel 

gevoerd voor de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 


