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<Model ATIV>

AANBETALINGSGARANTIE
Aan: NNNNN ______________________
____________________________
____________________________

De ondergetekende, <naam en adres bank> gevestigd te
<land en plaats> mede kantoorhoudende te <land en plaats>
in aanmerking nemende,
dat tussen <naam Wederpartij> gevestigd te
<land en plaats> hierna te noemen “Wederpartij”, en NNNNN ______________ gevestigd
te NL-_______________, hierna te noemen “NNNNN”, een overeenkomst is gesloten
betreffende de levering van <omschrijving> volgens overeenkomstnummer
<nummer> de dato <datum> voor een totaalbedrag van € <bedrag>
______ (zegge: Euro) exclusief BTW;
dat NNNNN een aanbetaling zal doen van_.._% van het orderbedrag tegen overlegging van een
bankgarantie door Wederpartij tot zekerheid voor de juiste nakoming door
Wederpartij van zijn verplichtingen uit hoofde van bovengenoemde overeenkomst,
verklaart hierbij:
dat ondergetekende bereid is, bij wijze van zelfstandige verbintenis zich ten behoeve
van NNNNN garant te stellen voor de juiste nakoming door Wederpartij van diens
verplichtingen jegens NNNNN uit hoofde van eerdergenoemde overeenkomst, indien
Wederpartij niet aan haar contractuele verplichtingen voldoet, zulks evenwel tot
maximaal € <bedrag> _________ (zegge: Euro);

dat ondergetekende op eerste verzoek en op enkele schriftelijke mededeling van NNNNN,
dat Wederpartij zijn verplichtingen jegens NNNNN niet is nagekomen, zich verbindt aan
NNNNN als eigen schuld te zullen voldoen, hetgeen NNNNN volgens zijn schriftelijke
opgave van Wederpartij te vorderen meent te hebben, echter zonder voormeld
maximum bedrag ad € <bedrag>______________________ (zegge:
Euro) te overschrijden;
dat wijzigingen of toevoegingen op de overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen
NNNNN en Wederpartij worden overeengekomen, de ondergetekende op geen enkele
wijze ontheffen van zijn garantverklaring ongeacht of deze al dan niet aan
ondergetekende bekend zijn gemaakt;
Deze garantie wordt beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen inzake deze
garantie zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te 'sHertogenbosch.
Deze garantie is geldig vanaf het moment dat het bedrag ad € <bedrag> op
rekeningnummer <nummer> _____________ t.n.v. <naam> ______________ bij de bank
te <land en plaats> _____________________ is bijgeschreven en geldig tot 30 dagen na de
datum van (Op)Levering van de installatie door Wederpartij volgens de eerdergenoemde
overeenkomst, voorzien op <datum> ___________________, zodat eventuele claims uit
hoofde daarvan uiterlijk 30 dagen na die datum door ondergetekende moeten zijn
ontvangen.

Ondergetekende,
<handtekening en stempel van de Bank>
<datum>

