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Akte van verpanding 

van roerende goederen 

  

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

  

1. [NAAM], gevestigd te [POSTCODE] [PLAATS], aan [ADRES], en aldaar te dezen domicilie kiezende, hierna 

te noemen de Pandhouder; 

en 

 

2. [NAAM], gevestigd te [POSTCODE] [PLAATS], aan [ADRES], en aldaar te dezen domicilie kiezende, hierna 

te noemen de Pandgever; 

 

De partijen sub 1 en sub 2 worden hierna individueel ook aangeduid als een “Partij” en gezamenlijk als de 
“Partijen”. 
  

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

- de Pandgever en de Pandhouder op [DATUM] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan 

de Pandhouder ten behoeve van de Pandgever een aantal planten uit door de Pandgever ter 

beschikking gestelde zaden zal gaan kweken, hierna te noemen de “Producten”, onder de 

voorwaarden en condities zoals door de Partijen in voornoemde overeenkomst vastgelegd, hierna te 

noemen de “Overeenkomst”, welke Overeenkomst aan deze pandakte is gehecht; 

- de Pandhouder tot zekerheid voor de correcte voldoening van de voor de Pandgever uit de 

Overeenkomst betalingsverplichtingen een pandrecht wenst te verkrijgen op de Producten; 

- de Pandgever bereid is de Pandhouder voornoemd pandrecht te verstrekken; 

    

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN: 

  

Artikel 1 

  

De Pandgever verpandt aan de Pandhouder - gelijk de Pandhouder van de Pandgever aanneemt - tot zekerheid 

voor de betaling van al hetgeen de Pandhouder blijkens zijn administratie van de Pandgever te vorderen heeft 

of te eniger tijd te vorderen zal hebben, uit hoofde van de Overeenkomst, alle Producten, hierna ook te 

noemen het verpande. 

 

Artikel 2 

  

De Pandgever is slechts bevoegd het verpande te vervreemden in de normale uitoefening van zijn beroep of 

bedrijf, mits onder gelijktijdige vervanging daarvan. 

   

Artikel 3   

  

De Pandgever verbindt zich op door de Pandhouder te bepalen tijdstippen en tevens op eerste verzoek van de 

Pandhouder aan de Pandhouder te overhandigen of toe te zenden een door de Pandgever ondertekende lijst 

bevattende een nauwkeurige opgave van de Producten welke hij krachtens deze pandakte aan de Pandhouder 

heeft verpand. 
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Artikel 4 

  

De Pandgever verklaart bevoegd te zijn tot de verpanding van de Producten en het conform artikel 1 verpande 

niet tevoren (bij voorbaat) als (toekomstige) goederen aan een ander te hebben overgedragen of daarop ten 

behoeve van een ander een beperkt recht te hebben gevestigd. 

De Pandgever verklaart dat het verpande niet bezwaard is met beperkte rechten. 

  

 Artikel 5 

  

1.    Ter uitvoering van deze overeenkomst kiezen de Pandhouder en de Pandgever, onherroepelijk domicilie 

aan het in de aanhef van deze pandakte vermelde adres. 

 

2.    Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste aanleg door de ter plaatse bevoegde rechter worden 

berecht, onverminderd het recht van de Pandhouder zijn aanspraken voor een andere bevoegde rechter 

geldend te maken, eveneens indien en voor zover Pandgever geen particulier is. 

  

Artikel 6 

  

De Pandgever machtigt de Pandhouder hierbij onherroepelijk deze verpanding mede namens hem bij 

authentieke akte te doen vestigen. 

 

De Pandgever machtigt de Pandhouder tevens het origineel van deze pandakte te laten registreren bij de 

Belastingdienst, Kantoor Rotterdam, Cluster Registratie, Postbus 50963, 3007 BE Rotterdam.  

 

 Aldus in tweevoud getekend, te [PLAATS] / [PLAATS] op [DATUM]. 

  

  

  

Pandhouder      Pandgever 

 

 

 

…………………………………………………………………….   ……………………………………………………………………. 
  

 

 


