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1.
1.1.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden voor Verpanding (AVV) hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven
woorden de erna vermelde betekenis:

Aandelen

AVV

Bepaalde Zaken
DerdePandgever
Goederen
Goodwill

IE Rechten

Inventaris

Kapitaalvennootschap

alle huidige en toekomstige aandelen van de Pandgever in het kapitaal van een
Kapitaalvennootschap, certificaten van aandelen daaronder begrepen; alle voor deze
aandelen en certificaten in de plaats tredende vorderingen tot vergoeding; alle op die
aandelen en certificaten betrekking hebbende bewijsstukken en alle huidige en
toekomstige rechten op betaling van dividend en overige uitkeringen in verband met
die aandelen of certificaten;
deze Algemene Voorwaarden voor Verpanding met versienummer 20170628, zoals
deze door KB Legal Solutions B.V. op 28 juni 2017 onder nummer 6728173 bij de Kamer
van Koophandel werden gedeponeerd en die ter latere kennisneming kunnen worden
gedownload op www.kredietbeveiliging.nl/avv20170628;
alle als zodanig in de Pandakte genoemde goederen;
een Pandgever die niet tevens Schuldenaar is;
alle Zaken, Vorderingen, IE Rechten, Aandelen, Lidmaatschapsrechten, Goodwill en
overige vermogensrechten waarop de Pandakte betrekking heeft behalve
registergoederen;
alle huidige en toekomstige meerwaarde van de onderneming van de Pandgever die
uitgaat boven de som van de individueel gewaardeerde activa en passiva daarvan en
die als een vermogensrecht kwalificeert in de zin van art. 3:6 BW; en alle bestanden,
administraties en rechten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de realisatie van een
dergelijke meerwaarde waaronder: een kopie van het grootboek van de onderneming
van de Pandgever over de laatste drie boekjaren en het huidige boekjaar, marktstudies,
businessplannen, klantenbestanden, projectbegrotingen, projectadministraties,
inkoopadministraties, CRM bestanden, prospectlijsten, de portefeuillerechten
behorende bij een assurantieportefeuille, met uitzondering van IE Rechten;
alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten
(ingeval van programmatuur ook de bron- en objectcode), naburige rechten,
databankrechten, modelrechten, octrooirechten en aanspraken daarop, aanvullende
beschermingscertificaten en aanspraken daarop, merkrechten, kwekersrechten en
aanspraken daarop, topografierechten en handelsnaamrechten, die nu of te eniger tijd
door de Pandgever in eigendom zijn verkregen, gehouden, of in zijn naam geregistreerd
of aangevraagd zijn of worden, al dan niet voorwaardelijk, alsmede alle daaraan
verbonden huidige en toekomstige bevoegdheden en rechten, waaronder in ieder geval
rechten op voorgebruik met betrekking tot merkrechten, afhankelijke rechten en
nevenrechten, alsmede alle goederen die ter aanvulling, vervanging of uitbreiding van
deze goederen worden verkregen en alle voor deze goederen in de plaats tredende
vorderingen tot vergoeding en alle op deze goederen betrekking hebbende
waardepapieren en andere bewijsstukken;
alle huidige en toekomstige inventaris en uitrusting van de Pandgever, alsmede het
voorwaardelijke eigendom daarvan met alle daaraan verbonden huidige en
toekomstige bevoegdheden en rechten, waaronder meubilair, machines, installaties,
werktuigen, gereedschappen, auto’s en ander rollend materieel, telecommunicatie-,
kantoor- en computerapparatuur inclusief programmatuur, één en ander in de ruimste
zin, tenzij uit de aard van het bedrijf van de Pandgever voortvloeit dat één of meerdere
van deze soorten goederen tot de Voorraden behoren, alsmede alle goederen die ter
aanvulling, vervanging of uitbreiding van deze goederen worden verkregen en alle voor
deze goederen in de plaats tredende vorderingen tot vergoeding en alle op deze
goederen betrekking hebbende waardepapieren en andere bewijsstukken;
een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal, waaronder een naamloze
vennootschap en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Pagina 3

Algemene Voorwaarden voor Verpanding (AVV) versie 20170628

Krediet

Kredietnemer
Kredietovereenkomst
Kredietbeveiliging
Levende Have
Lidmaatschapsrechten

Overwaarde

Pandakte
Pandgever
Pandnemer
Pandrecht
Schuldenaar
Verpande
Vennootschap
Voorraden

Vorderingen

de door de Pandnemer aan een Kredietnemer geleende gelden, vermeerderd met het
geldelijk beloop van de door de Pandnemer ten behoeve van de Kredietnemer
tegenover derden gestelde garanties en borgtochten, en hetgeen daarnaast uit hoofde
van de Kredietovereenkomst aan de Pandnemer is verschuldigd;
een partij aan wie uit hoofde van een Kredietovereenkomst Krediet ter beschikking is
gesteld of zal worden gesteld;
iedere overeenkomst tot verschaffing van Krediet in verband waarmee het Pandrecht
wordt gevestigd en ieder schriftelijk stuk waarin de betreffende kredietrelatie tussen de
Kredietnemer en de Pandnemer nader wordt geregeld;
de besloten vennootschap KB Legal Solutions B.V., gevestigd te Geldermalsen,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67281273;
alle huidige en toekomstige dieren van de Pandgever ten behoeve van de
bedrijfsuitoefening van de Pandgever;
het lidmaatschap of de lidmaatschappen van de Pandgever van een Coöperatie en alle
daarmee samenhangende huidige en toekomstige rechten, waaronder begrepen
rechten in verband met winstuitkeringen, uitkeringen uit de reserves of
ledenrekeningen van een Coöperatie, uitkeringen in het kader van liquidatie of
anderszins, en alle huidige en toekomstige rechten voortkomend uit iedere door de
Pandgever aangegane ledenovereenkomst in de zin van art. 2:53 lid 1 BW;
de opbrengst van de uitwinning van de Zekerheden – in de situatie bedoeld in 6.1.a door
de Pandnemer en in de situatie bedoeld in 6.1.b door de daarin bedoelde andere houder
van Zekerheden – minus de som van de kosten van uitwinning en de vorderingen van
de Pandnemer of die andere houder van Zekerheden op de Pandgever;
elke akte, in welke vorm dan ook, waarin de Pandgever één of meer Goederen aan de
Pandnemer in pand geeft of zich daartoe verbindt;
de in de Pandakte als Pandgever aangeduide partij of partijen, die in de Pandakte een
Pandrecht verstrekt aan de Pandnemer;
de als zodanig in de Pandakte genoemde persoon die in de Pandakte een Pandrecht
aanvaardt;
elk pandrecht van de Pandnemer als bedoeld in de Pandakte;
een Kredietnemer of een partij die, zonder Kredietnemer te zijn, hoofdelijk
aansprakelijk is voor terugbetaling van het Krediet dat op grond van de
Kredietovereenkomst is of zal worden verstrekt;
de in de Pandakte als zodanig aangeduide Kapitaalvennootschap in het kapitaal
waarvan aandelen op naam worden gehouden door de Pandgever;
alle huidige en toekomstige voorraden van de Pandgever alsmede het voorwaardelijke
eigendom daarvan met alle aan deze voorraden verbonden huidige en toekomstige
bevoegdheden en rechten, waaronder afhankelijke rechten en nevenrechten,
waaronder begrepen grondstoffen, halffabricaten en gereed product, al of niet na
verwerking, bewerking, natrekking, vermenging, zaakvorming of afscheiding van
bestanddelen, één en ander in de ruimste zin, alsmede alle goederen die ter aanvulling,
vervanging of uitbreiding van deze goederen worden verkregen en alle voor deze
goederen in de plaats tredende vorderingen tot vergoeding en alle op deze goederen
betrekking hebbende waardepapieren en andere bewijsstukken;
alle huidige en toekomstige vorderingen (of gedeelten daarvan) die de Pandgever nu of
te eniger tijd op enige natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap
(waaronder mede te verstaan een andere Pandgever en de Pandnemer zelf) heeft of zal
hebben, uit welke verbintenis dan ook, daaronder zowel begrepen vorderingen tot
betaling van een geldsom als vorderingen tot voldoening van een andere prestatie, en
al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, alles in de ruimste zin,
waaronder begrepen: vorderingen tot levering van goederen, rechten tot gebruik van
IE Rechten en internet domeinnamen, vorderingen uit hoofde van overeenkomsten
(waaronder maar niet beperkt tot huurovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en overeenkomsten van aanneming
van werk), vorderingen op een veiling uit hoofde van door die veiling ten behoeve van
de Pandgever geveilde en nog te veilen zaken en aan een veiling ter leen verstrekte of
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1.2.

1.3.
1.4.

te verstrekken gelden, waaronder deelneming in een ledenrekening of ledenlening,
vorderingen op een Coöperatie uit hoofde van te leveren goederen en uit hoofde van
aan een Coöperatie ter leen verstrekte of te verstrekken gelden, inclusief deelneming
in een ledenrekening of ledenlening, vorderingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten en vorderingen op een overheidslichaam, de
Belastingdienst of enige andere entiteit, in alle gevallen met inbegrip van alle huidige
en toekomstige aan de vorderingen verbonden bevoegdheden en rechten, waaronder
afhankelijke rechten en nevenrechten, alsmede alle voor zodanige goederen in de
plaats tredende vorderingen tot vergoeding en alle op deze goederen betrekking
hebbende waardepapieren en andere bewijsstukken.
alle Voorraden, Inventaris, Levende Have en Bepaalde Zaken gezamenlijk.
Zaken
Persoonlijke en goederenrechtelijke zekerheidsrechten en verklaringen waaraan een
Zekerheden
Pandnemer zekerheid voor het Krediet ontleent, zoals pandrechten, hypotheekrechten,
borgtochten, de aanvaarding van een hoofdelijke medeaansprakelijkheid, de
verstrekking van garanties, terugkoopverklaringen, niet onttrekkingsverklaringen,
vermogensinstandhoudingsverklaringen, alsmede zekerheden naar buitenlands recht;.
Een verwijzing in de Pandakte of de AVV naar:
a. “Pandnemer”, “Pandgever”, “Kredietnemer”, “Schuldenaar” of een andere (rechts)persoon omvat mede de
rechtsopvolgers onder algemene titel en toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de betreffende
(rechts)persoon;
b. “Pandakte”, “Kredietovereenkomst”, “AVV”, enige andere overeenkomst of enig ander document is een
verwijzing naar de Pandakte, de Kredietovereenkomst, de AVV, die andere overeenkomst of dat andere
document zoals deze documenten laatstelijk gewijzigd of aangevuld zijn;
c.
“persoon” is een verwijzing naar een natuurlijke persoon, een entiteit met rechtspersoonlijkheid als bedoeld in
Titel 1 van Burgerlijk Wetboek Boek 2 en ieder ander rechtssubject dat drager van rechten en verplichtingen is;
d. een wetsbepaling is een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld van tijd tot tijd;
e. een organisatie is een verwijzing naar een organisatie die daarvoor in de plaats is getreden;
f. een (recht ten aanzien van een) Goed is een verwijzing naar het aandeel van de Pandgever in de gemeenschap
wanneer dat Goed toebehoort aan de Pandgever en een of meer andere deelgenoten gezamenlijk.
g. een Nederlands juridisch begrip is ook een verwijzing naar het juridische begrip in ieder ander rechtsstelsel dat
het Nederlandse juridische begrip het dichtst benadert als dat rechtstelsel van toepassing is.
De kop van een art. in de Pandakte of de AVV dient alleen voor het leesgemak en bepaalt de inhoud van dat art. niet.
Tenzij anders is aangegeven heeft een term in de Pandakte of in een kennisgeving of een bericht dat uit hoofde van
of in verband met de Pandakte wordt gegeven of verstrekt, in de Pandakte respectievelijk die kennisgeving of dat
bericht dezelfde betekenis als in de Kredietovereenkomst of de AVV.

2.

Vestiging en volmacht

2.1.

De Pandnemer kan het Pandrecht op een Goed op elke door hem gekozen wijze vestigen en de Pandgever zal de
aanwijzingen van de Pandnemer hiervoor opvolgen.
De Pandgever verleent volmacht aan de Pandnemer om, steeds wanneer de Pandnemer dit wenst, namens de
Pandgever de Goederen bij onderhandse of authentieke Pandakte aan zichzelf of aan een derde te verpanden en voor zover toepasselijk - de verpanding van de Goederen te registreren en in te schrijven in daartoe bestemde
registers. De volmacht zal enkel worden gebruikt voor het voldoen van de verplichting van de Pandgever tot het
vestigen van het Pandrecht.
De Pandgever moet er op eerste verzoek van de Pandnemer aan meewerken dat op de Goederen of een deel daarvan
in plaats van het Pandrecht of naast het Pandrecht een met pandrecht vergelijkbaar zekerheidsrecht overeenkomstig
een door de Pandnemer aan te wijzen buitenlands rechtsstelsel wordt gevestigd.
De Pandgever, de Verpande Vennootschap en de Coöperatie moeten op eerste verzoek van de Pandnemer de
handelingen verrichten en de documenten ondertekenen die naar het oordeel van de Pandnemer noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vestiging, de bescherming, de instandhouding, de uitoefening (met inbegrip van de executie) of
het leveren van bewijs omtrent het bestaan van het Pandrecht of een met pandrecht vergelijkbaar buitenlands
zekerheidsrecht. De kosten daarmee verband houdende komen voor rekening van de Pandgever.

2.2.

2.3.

2.4.
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2.5.

De verkrijgende rechtspersoon na fusie of splitsing van de Pandgever moet op verzoek van de Pandnemer het door
middel van de Pandakte gevestigde Pandrecht bevestigen, aanvullen of hervestigen op een door de Pandnemer te
bepalen wijze.

3.

Verklaringen en verbintenissen Pandgever

3.1.

De Pandgever verklaart en staat ervoor in dat hij bevoegd is de Goederen te verpanden als voorzien in de Pandakte,
dat op die Goederen geen (beperkte) rechten van derden rusten noch een beslag, retentierecht of reclamerecht en
dat met betrekking tot IE Rechten geen licenties aan derden zijn verleend, tenzij in de Pandakte anders is aangegeven.
Als de Pandgever met betrekking tot de Goederen tegenover een ander dan de Pandnemer nog een prestatie
verschuldigd is, zal hij deze prestatie tijdig en deugdelijk verrichten.
Als met betrekking tot de Goederen bewijzen van opslag en/of vervoer, cognossementen, celen, wissels, cheques of
andere (waarde- of handels-)papieren zijn of worden afgegeven, moet de Pandgever deze documenten ten titel van
verpanding aan de Pandnemer overhandigen. Als het waardepapier aan order is gesteld moet het waardepapier op
eerste verzoek van de Pandnemer in blanco dan wel aan de Pandnemer of haar order worden geëndosseerd.
Als de Kredietnemer in verzuim is tegenover de Pandnemer en het Pandrecht niet eerst in rang is, is de Pandnemer
bevoegd de verpande Goederen door de hoogst gerangschikte pandhouder te laten verkopen en naar rang van de
Pandnemer te delen in de opbrengst van de verpande Goederen, onverminderd de bevoegdheid van de Pandnemer
de verpande Goederen zelf te verkopen.
Als het Pandrecht niet de met de Pandnemer overeengekomen rang heeft omdat het Goed bezwaard is met een
hoger gerangschikt pandrecht of een ander recht, ontstaat niettemin een pandrecht voor de Pandnemer,
onverminderd haar rechten wegens de tekortkoming van de Pandgever.
Zolang uit welke hoofde ook verplichtingen van een Schuldenaar tegenover de Pandnemer bestaan of kunnen
ontstaan zal de Pandgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer de Goederen niet
geheel of gedeeltelijk vervreemden of te koop aanbieden, ten behoeve van een derde belasten of bezwaren, in een
ander persoon inbrengen, aan een derde verhuren of anderszins in gebruik geven krachtens welke titel dan ook, met
betrekking tot IE Rechten licenties aan derden verlenen, afstand doen van de Goederen, of zich tegenover een derde
verbinden tot het verrichten van een van de genoemde handelingen, een en ander onverminderd hetgeen in art. 26
is bepaald.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Mededelingsplicht Pandgever

4.1.

De Pandgever moet op eerste verzoek van de Pandnemer alle informatie, informatiedragers en medewerking
verschaffen die de Pandnemer voor de vestiging en de uitoefening van het Pandrecht nuttig of nodig acht. De
Pandnemer mag om deze informatie en informatiedragers te krijgen de administratie van de Pandgever laten
onderzoeken. De Pandgever zal de Pandnemer of haar gemachtigde op eerste verzoek toegang verschaffen tot de
locaties waar de administratie en de verpande Goederen zich bevinden.
De Pandgever moet de Pandnemer direct in kennis stellen van iedere omstandigheid die de verhaalsmogelijkheden
van de Pandnemer op de Goederen kan aantasten en van alles dat om een andere reden voor de Pandnemer van
belang kan zijn met betrekking tot de Goederen respectievelijk de persoon van de Pandgever, zoals:
a. met betrekking tot de Goederen: een vordering tot afgifte; de inroeping van een retentierecht, reclamerecht,
opschortingsrecht of verweermiddel; het leggen van beslag; de verrekening van een vordering; een betwisting
van het recht van de Pandgever en/of het Pandrecht; het instellen van een bewind; verlies, diefstal of
verduistering van Goederen; beschadiging of waardevermindering van Goederen; het sluiten of opzeggen van
een verzekering; het ontstaan van een recht op een verzekeringsuitkering; gebrekkigheid waardoor schade aan
milieu, zaken of personen ontstaat of kan ontstaan;
b. met betrekking tot de persoon van de Pandgever: een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement van
de Pandgever; de omstandigheid dat de Pandgever verplicht is een melding betalingsonmacht met betrekking
tot belastingen of sociale premies te doen aan het desbetreffende uitvoeringsorgaan; schuldsanering natuurlijke
personen of curatele; aangaan van fusie, (af)splitsing, maatschap, vennootschap onder firma of (andere)
belangengemeenschap; overname van de Pandgever; bedrijfsbeëindiging; ontbinding; statutenwijziging;
wijziging van rechtsvorm; wijziging van de vennootschappelijke structuur, vervreemding van een materieel deel
van de activa;

4.2.
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4.3.

4.4.

Als de Pandgever een personenvennootschap is, geldt de informatieverplichting in art. 4.2 onder (b) ook voor de in
dat artikel genoemde gebeurtenissen die één of meer (beherend en/of besturend) vennoten of maten van de
Pandgever betreffen.
Als zich een in art. 4.2 bedoelde omstandigheid voordoet, zal de Pandgever bovendien direct van het Pandrecht van
de Pandnemer mededeling doen aan de eventueel betrokken derde, zoals degene die de afgifte vordert, de retentor,
de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder (bij bewind, surseance van betaling of toepassing van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen), de curator (bij faillissement of curatele) of de vereffenaar (bij
ontbinding).

5.

Bevoegdheden Pandnemer

5.1.

De Pandnemer mag voor de waardering van het Pandrecht een taxateur aanwijzen die op een door haar te bepalen
wijze de waarde van de verpande Goederen taxeert. De kosten van de taxatie komen naar keuze van de Pandnemer
voor rekening van de Pandgever of de Kredietnemer. De Pandgever zal op eerste verzoek direct en onvoorwaardelijk
toegang verschaffen aan de door de Pandnemer aangewezen taxateur en alle voor de taxatie van de verpande
Goederen nodige gegevens en documenten verschaffen.
Als houder van een Pandrecht is de Pandnemer bevoegd tot herverpanding van de verpande Goederen.
Als de Pandgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Pandakte, de AVV of de
Kredietovereenkomst of tegenover de Pandnemer uit welke hoofde dan ook is hij door dit enkele feit direct in
verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor is vereist.
Als de Kredietnemer in verzuim is met de voldoening van een vordering waarvoor het Pandrecht tot zekerheid strekt,
is de Pandnemer (i) bevoegd de verpande Goederen te (doen) executeren en de vordering te voldoen uit de opbrengst
en (ii) verhaal te nemen op enig Goed dat wordt geïnd door de Pandnemer uit hoofde van artt. 38, 51 of 61. Het
voorgaande laat hetgeen is bepaald in artt. 30 en 36 onverlet.
De Pandnemer kan bepalen in welke volgorde de vorderingen van de Pandnemer op de Pandgever of de Kredietnemer
(of gedeelten van die vorderingen) uit de opbrengst en het geïnde worden voldaan.
De Pandnemer is niet verplicht de Pandgever de in art. 3:249 lid 1 BW en de in art. 3:252 BW bedoelde mededeling
van executie te doen dan wel mede te delen hoe, waar en wanneer de executie zal plaatsvinden dan wel heeft
plaatsgevonden. De Pandnemer is ook niet verplicht eerst andere goederen dan de verpande Goederen te
executeren.
De Pandgever doet afstand van zijn recht om op grond van art. 3:251 BW een van art. 3:250 BW afwijkende wijze van
verkoop van de verpande Goederen te verzoeken.
De Pandnemer is niet aansprakelijk voor enige rechtsvordering als blijkt dat verkoop, inning of een andere dan de
door de Pandnemer gekozen wijze van executie tot een hogere opbrengst zou hebben geleid.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

6.

Overwaarde

6.1.

Als de Pandgever in de Pandakte heeft aanvaard dat de Pandnemer toetreedt tot een overwaarde-arrangement geldt
het volgende:
a. De Pandnemer mag zich tot borg van de Pandgever stellen tegenover een derde met een vordering op de
Pandgever (die al dan niet ook Zekerheid van de Pandgever houdt);
b. Iedere derde die ook zekerheid van de Pandgever die tevens Schuldenaar is houdt, mag zich tegenover de
Pandnemer tot borg van de Pandgever stellen;
c. De borgstellingen sub a en b gelden tot maximaal het bedrag gelijk aan de Overwaarde;
d. De regresvordering van degene die zich tot borg heeft gesteld mag worden verhaald op de aan deze persoon
verpande Goederen tot het bedrag gelijk aan de Overwaarde.
De Pandgever verstrekt een onherroepelijke volmacht aan de Pandnemer om namens haar, voor zover nodig, alle
rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om het overwaarde-arrangement faillissementsbestendig te maken.

6.2.

7.

Overschot na uitwinning

7.1.

Als een overschot resteert nadat de Pandnemer zich op de opbrengst van de verpande Goederen en het geïnde heeft
verhaald mag de Pandnemer dit overschot onder zich houden totdat vaststaat dat de Pandnemer geen vorderingen
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7.2.

7.3.

8.

op de Kredietnemer en de Pandgever meer heeft of zal verkrijgen, al dan niet krachtens regres als gevolg van een
aanspraak uit hoofde van een overwaarde-arrangement.
De Pandnemer mag de omvang van het overschot verrekenen met de in art. 7.1 bedoelde vorderingen van de
Pandnemer op de Kredietnemer en de Pandgever, ongeacht de opeisbaarheid van de wederzijdse vorderingen, de
valuta waarin deze luiden, en ongeacht eventueel aan die vorderingen verbonden voorwaarden of tijdsbepalingen.
De Pandgever verpandt hierbij zijn recht op dit overschot bij voorbaat aan de Pandnemer tot zekerheid voor alle in
art. 7.1 bedoelde vorderingen van de Pandnemer. De kennisneming van de Pandakte of ondertekening van de
Pandakte door de Pandnemer geldt als aanvaarding van het Pandrecht en mededeling ervan aan de Pandnemer als
schuldenaar van de verpande Vorderingen.
Vrijwaring Pandnemer
De Pandgever verklaart de Pandnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van derden die het gevolg zijn van de
uitoefening door de Pandnemer van haar bevoegdheden als pandhouder, tenzij die vordering te wijten is aan opzet
of bewuste roekeloosheid van de Pandnemer.

9.

Kosten

9.1.

Alle kosten die zijn verbonden aan de vestiging van het Pandrecht en de hiervoor in art. 2.3 bedoelde buitenlandse
zekerheidsrechten komen, naar keuze van de Pandnemer, voor rekening van de Pandgever of de Kredietnemer, die
voor deze kosten ieder voor het geheel aansprakelijk zijn.
Alle kosten die de Pandnemer, in of buiten rechte, tot vaststelling, behoud, uitoefening, uitwinning en vrijgave van
haar rechten uit hoofde van het Pandrecht en de hiervoor in art. 2.3 bedoelde buitenlandse zekerheidsrechten mocht
maken, komen voor rekening van de Pandgever of de Kredietnemer, zulks ter keuze van de Pandnemer, die voor deze
kosten ieder voor het geheel aansprakelijk zijn.
Tot de in art. 9.1 en 9.2 bedoelde kosten behoren niet alleen door externen gemaakte kosten maar ook de kosten die
de Pandnemer zelf (of in haar eigen organisatie) maakt. Deze interne kosten mag de Pandnemer vaststellen op het
aantal door de Pandnemer bestede uren maal een door de Pandnemer te bepalen redelijk uurtarief. Bij de uitwinning,
waaronder de onderhandse verkoop door de Pandgever met instemming van de Pandnemer en bij de inning van de
Vorderingen, mag de Pandnemer de interne kosten in plaats daarvan ook bepalen op vijf procent (5%) van de totale
bruto-opbrengst van de geëxecuteerde Goederen, danwel tot maximaal tien procent (10%) van deze opbrengst als
de bewerkelijkheid van de executie of de hoogte van de opbrengst daartoe naar haar oordeel aanleiding geeft.
Tot de in art. 9.1 en 9.2 bedoelde kosten behoren ook de kosten die zijn verbonden aan het door de Pandnemer aan
Kredietbeveiliging uitbestede management van de door de Pandgever aan de Pandnemer verstrekte Zekerheden,
waaronder de door Kredietbeveiliging mede namens de Pandgever en de Pandnemer verzorgde Registratie-,
Volmacht- en Notificatiedienst.
Als de Pandnemer buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in art. 6:96 lid 2 sub c BW maakt worden deze
begroot op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit van 1 juli
2012 (Stb. 2012, 141). De buitengerechtelijke kosten worden dusals volgt berekend:

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Hoofdsom tot en met
€ 2.500
€ 5.000
€ 10.000
€ 200.000
Boven de € 200.000

Toepasselijk percentage
15% over de hoofdsom
€ 375 + 10% over
(hoofdsom - € 2.500)
€ 625 + 5% over
(hoofdsom - € 5.000)
€ 875 + 1% over
(hoofdsom - € 10.000)
€ 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom - € 200.000)

Maximum
€ 375 (min. € 40)
€ 625
€ 875
€ 2.775
€ 6.775
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10.

Verval van het Pandrecht

10.1.

Afstand van het Pandrecht door de Pandnemer vindt plaats door een daarop betrekking hebbende schriftelijke
verklaring van de Pandnemer aan de Pandgever of, bij een vuistpandrecht door de Goederen geheel vrij te geven.
Voor zover nodig aanvaardt de Pandgever de verklaring bij voorbaat.
De Pandnemer is alleen verplicht op verzoek van de Pandgever afstand te doen van enig zekerheidsrecht als bedoeld
in de Pandakte of deze AVV, als in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Pandnemer geen vorderingen op de
Kredietnemer meer heeft of zal verkrijgen.
De Pandnemer mag altijd geheel of gedeeltelijk afstand doen van het Pandrecht door schriftelijk te verklaren dat het
Pandrecht niet langer strekt tot zekerheid van één of meer verplichtingen waarvoor het Pandrecht was verstrekt. Het
nemen van afstand geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring van de Pandnemer aan de Pandgever of, bij
een vuistpandrecht door de Goederen geheel of gedeeltelijk vrij te geven.
Bij het nemen van afstand van het Pandrecht door de Pandnemer zal de Pandgever op eerste verzoek van de
Pandnemer, naar haar oordeel genoegzame andere zekerheid verstrekken. Dit hoeft niet als de Pandnemer op grond
van art. 10.2 verplicht is tot het nemen van afstand.
De Pandnemer is verplicht een schriftelijke verklaring met betrekking tot een Pandrecht dat teniet is gegaan af te
geven als de Pandnemer naar haar oordeel niets meer van de Kredietnemer te vorderen heeft of zal verkrijgen. De
administratie en de boeken van de Pandnemer zijn hierbij leidend.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

Overdracht en overgang

11.1.

De Pandnemer kan een vordering waarvoor het Pandrecht als zekerheid is verstrekt geheel of gedeeltelijk overdragen
aan een derde.
De Pandgever aanvaardt dat bij gehele of gedeeltelijke overgang of overdracht van de vordering waarvoor de
zekerheid is verstrekt de verkrijger gerechtigd of medegerechtigd wordt tot het daaraan verbonden Pandrecht en
eventuele andere afhankelijke rechten en nevenrechten. Dit geldt zowel bij overdracht onder algemene titel als bij
overgang onder bijzondere titel.
Als een vordering waarvoor het Pandrecht als zekerheid is verstrekt wordt overgedragen of overgaat blijft het
Pandrecht bestaan, tenzij de Pandnemer afstand doet of opzegt overeenkomstig art. 10. Het Pandrecht zal ook
strekken tot zekerheid van alle andere vorderingen van de verkrijger van de vordering waarvoor het Pandrecht als
zekerheid is verstrekt..
Als een vordering waarvoor het Pandrecht als zekerheid is verstrekt als gevolg van een overdracht of overgang in een
gemeenschap valt ontstaat een gemeenschappelijk pandrecht. Als de deelgenoten in de gemeenschap afspraken
maken over hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de gemeenschap is de Pandgever daaraan gebonden voor
zover deze afspraken zien op de verdeling en het beheer. Als de deelgenoten in de gemeenschap geen afspraken
maken is art. 14.2 van toepassing.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

Bepalingen voor DerdePandgevers

12.1.

De DerdePandgever doet tegenover de Pandnemer onherroepelijk afstand van het recht om op grond van art. 3:234
lid 1 en lid 2 BW te vorderen dat de goederen van de Kredietnemer mede in de verkoop worden begrepen en het
eerst worden verkocht als de Pandnemer tot verkoop van de Goederen overgaat.
De DerdePandgever doet tegenover de Pandnemer onherroepelijk afstand van het recht om op grond van art. 3:233
lid 2 BW de door hem ten behoeve van de Goederen gemaakte kosten te vorderen als de Pandnemer zich op de
Goederen heeft verhaald en de genoemde kosten tot een hogere opbrengst ten behoeve van de Pandnemer hebben
geleid.
De Pandnemer is bevoegd door de Schuldenaar zelf of door anderen dan de DerdePandgever voor de door het
Pandrecht verzekerde vordering aan haar verleende of te verlenen rechten van pand, hypotheek of welke andere
zekerheid ook, op te zeggen, daarvan afstand te doen of anderszins prijs te geven zonder dat de DerdePandgever
hierdoor enige aanspraken op de Pandnemer kan doen gelden. Gebruikmaking van de hier bedoelde bevoegdheid
laat het Pandrecht onverlet.
De DerdePandgever aanvaardt dat het Pandrecht gehandhaafd blijft als de verplichtingen van de Kredietnemer
tegenover de Pandnemer door schuldoverneming of contractsoverneming op een ander overgaan.

12.2.

12.3.

12.4.
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12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

De Pandnemer is te allen tijde bevoegd om termijnen waarvoor zij kredietfaciliteiten aan de Kredietnemer heeft
verleend te verlengen en de bedragen waartoe die kredietfaciliteiten zijn verleend te verhogen en bepalingen en/of
voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder dat de DerdePandgever hierdoor enige aanspraken op de Pandnemer
krijgt. Gebruikmaking van de hier bedoelde bevoegdheid laat het Pandrecht onverlet.
De Pandnemer heeft het recht om betaling door de DerdePandgever te weigeren zolang het voor beslag vatbare
vermogen van de Kredietnemer niet geheel is uitgewonnen.
De DerdePandgever aanvaardt dat als zij subrogeert in de rechten van de Pandnemer tegenover de Schuldenaar een
pandrecht voor de Pandnemer op die rechten voorbehouden blijft. Dit pandrecht strekt tot zekerheid voor al hetgeen
de Pandnemer van de Schuldenaar te vorderen heeft of zal verkrijgen. De Pandnemer doet bij voorbaat mededeling
van het pandrecht aan de Schuldenaar, die de ontvangst van deze mededeling bevestigt. De Pandnemer is bevoegd
hiervoor gebruik te maken van de in art. 2.2 bedoelde volmacht. De Pandnemer is bevoegd mede namens de
DerdePandgever afstand te doen van de rechten waarop aldus een pandrecht is komen te rusten.
Voor zover niet belast met een pandrecht als hiervoor bedoeld in art. 12.7, zijn de rechten van de DerdePandgever
op de Schuldenaar uit hoofde van subrogatie achtergesteld bij alle vorderingen van de Pandnemer op de Schuldenaar
uit hoofde van de Kredietovereenkomst. De DerdePandgever verstrekt aan de Pandnemer een machtiging om namens
haar tegenover de Schuldenaar afstand van haar vorderingsrecht uit hoofde van subrogatie te doen.
Voor zover de rechten uit hoofde van subrogatie tegenover een Schuldenaar niet zijn belast met een pandrecht als
hiervoor bedoeld in art. 12.7, doet de DerdePandgever afstand van deze rechten onder de opschortende voorwaarde
dat deze Schuldenaar wordt overgedragen aan een derde in het kader van een ontvlechting van de groep waartoe
deze Schuldenaar behoort.

13.

Meerdere Pandgevers

13.1.

Als meerdere (rechts)personen en personenvennootschappen ter zake van één of meer dezelfde Goederen
Pandgever zijn, zijn al deze (rechts)personen en personenvennootschappen hoofdelijk verbonden als bedoeld in art.
6:7 lid 1 BW voor de nakoming van alle verbintenissen uit hoofde van de Pandakte en de AVV.
Personen die ter zake van één of meer dezelfde Goederen als de Pandgever optreden, zijn hoofdelijk verbonden als
bedoeld in art. 6:7 lid 1 BW voor alle verplichtingen tot betaling van vergoedingen en kosten die de Pandgever uit
hoofde van de Pandakte en de AVV tegenover de Pandnemer heeft of zal hebben. Als een maatschap (mede) als de
Pandgever optreedt, zijn bovendien de maten hoofdelijk verbonden als bedoeld in art. 6:7 lid 1 BW voor bedoelde
verplichtingen.
Iedere Pandgever doet tegenover de Pandnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle
verweermiddelen en rechten die aan een hoofdelijk verbonden schuldenaar of een borg toekomen.
Als er meer Pandgevers zijn, is de Pandnemer bevoegd alle informatie, mededelingen en aanzeggingen met
betrekking tot het Pandrecht aan een van de Pandgevers te verstrekken. Deze Pandgever is verplicht de overige
Pandgevers te informeren omtrent de informatie, mededeling of aanzegging van de Pandnemer. Iedere Pandgever
verleent aan iedere andere Pandgever volmacht om mede namens hem alle mededelingen en aanzeggingen die de
Pandnemer met betrekking tot het Pandrecht doet, te ontvangen en daarvan kennis te nemen. Iedere Pandgever is
gevolmachtigd om mede namens iedere andere Pandgever aan de Pandnemer mededelingen en aanzeggingen te
doen.

13.2.

13.3.
13.4.

14.

Meerdere Pandnemers

14.1.

Als meerdere Pandnemers als pandhouder partij zijn bij de Pandakte dient in de AVV in plaats van “(de) Pandnemer”
te worden begrepen “ieder van deze Pandnemers, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk”.
Bij afwezigheid van een specifieke overeenkomst tussen de Pandnemers onderling met betrekking tot hun
wederzijdse rechten en verplichtingen in verband met de Kredietovereenkomst en het Pandrecht is iedere
Pandnemer afzonderlijk bevoegd tot de vestiging en het beheer van het Pandrecht en tot uitoefening van alle rechten
van de Pandnemers op grond van de AVV en de Pandakte. Voor zover nodig verleent ieder van de Pandnemers over
en weer volmacht om afzonderlijk alle handelingen te verrichten die uit hoofde van de AVV, de Pandakte en de wet
aan de Pandnemers toekomen. Bij afwezigheid van een specifieke regeling wordt de opbrengst van het Pandrecht,
na aftrek van de kosten van uitwinning, met inachtneming van de bepalingen van titel 7 boek 3 BW verdeeld.

14.2.
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14.3.

14.4.

Een Pandnemer zal op verzoek van een andere Pandnemer afstand doen van haar aandeel in het Pandrecht zodra de
eerstgenoemde Pandnemer geen door het Pandrecht verzekerde vorderingen op de Kredietnemer meer heeft of zal
verkrijgen en ook overigens alle verbintenissen tussen die eerstgenoemde Pandnemer en de Kredietnemer zijn
geëindigd. De afstand van het aandeel in het Pandrecht moet blijken uit een schriftelijke verklaring van die Pandnemer
aan elke andere Pandnemer en de Pandgever. Na afstand van het aandeel in het Pandrecht zullen alle rechten uit de
AVV, de Pandakte en de wet alleen worden uitgeoefend door en toekomen aan elke overblijvende Pandnemer.
Hetgeen hiervoor in art. 14.1 tot en met 14.3 is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de rechten en de
verplichtingen van iedere Pandnemer met betrekking tot haar aandeel in het Pandrecht.

15.

Woonplaats

15.1.

15.2.

Iedere Pandgever heeft zowel woonplaats aan:
a. zijn eigen adres, welk adres kan worden gewijzigd door schriftelijke opgave aan de Pandnemer maar altijd een
adres in Nederland moet zijn;
b. het adres van de in de Kredietovereenkomst eerstgenoemde Kredietnemer;
c. het adres van iedere andere Pandgever.
Als de Pandgever een personenvennootschap is geldt voor de beherende en/of besturende personen het volgende:
Zij hebben ieder zowel woonplaats aan:
a. hun eigen adres, welk adres kan worden gewijzigd door schriftelijke opgave aan de Pandnemer maar altijd een
adres in Nederland moet zijn;
b. het adres van de in de Kredietovereenkomst eerstgenoemde Kredietnemer;
c. elkaars adres.

16.

Volmacht

16.1.

Door het sluiten van de overeenkomst waarin deze AVV van toepassing zijn verklaard verleent de Pandgever de
Pandnemer een volmacht voor het verrichten van alle rechtshandelingen strekkende tot nakoming van elke
verbintenis van de Pandgever tegenover de Pandnemer op grond van de Pandakte en de AVV. Als een Pandgever een
personenvennootschap is, verleent iedere beherende en/of besturende persoon de in dit art. 16.1 bedoelde
volmacht. De volmacht wordt in het belang van de Pandnemer zelf en haar groepsmaatschappijen verleend.
De Pandnemer is niet verplicht om van die volmacht gebruik te maken. De volmacht doet niet af aan de verplichting
van de Pandgever (en als de Pandgever een personenvennootschap is iedere beherende en/of besturende persoon)
om de betreffende verplichting zelf na te komen.
De Pandnemer is bevoegd zo vaak als zij dat wenselijk acht van de verleende volmacht gebruik te maken.
Elke volmacht die in de Pandakte of de AVV aan de Pandnemer is verleend, is onherroepelijk en onvoorwaardelijk en
met recht van vervanging. De Pandnemer is als gevolmachtigde steeds bevoegd om bij het verrichten van enige
rechtshandeling op grond van de volmacht als wederpartij van de volmachtgever op te treden.

16.2.

16.3.
16.4.

17.

Werkingssfeer en overige voorwaarden

17.1.

De AVV zijn van toepassing op alle verbintenissen met betrekking tot de Pandakte en elke andere overeenkomst
waarin de AVV van toepassing zijn verklaard.
Als op de verbintenissen tussen de Pandgever en de Pandnemer andere algemene voorwaarden dan de AVV van
toepassing zijn die net als de AVV betrekking hebben op pandrechten prevaleren de AVV. Als een andere versie van
de AVV van toepassing is naast deze versie van de AVV prevaleert de laatste versie van deze AVV.
De AVV blijven van toepassing totdat Partijen zijn bevrijd van alle verbintenissen waarop de AVV van toepassing zijn.
Als een bepaling in de Pandakte afwijkt van een bepaling in de AVV prevaleert de bepaling in de Pandakte.
Nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling in de Pandakte of in de AVV leidt alleen tot aantasting van die
bepaling en niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de rest van de inhoud van de Pandakte of de AVV.

17.2.

17.3.
17.4.
17.5.

18.

Wijziging Pandakte
De Pandakte kan uitsluitend door de Pandnemer en de Pandgever met een akte worden gewijzigd.

Pagina 11

Algemene Voorwaarden voor Verpanding (AVV) versie 20170628

19.

Wijziging AVV
Indien de AVV door Kredietbeveiliging wordt gewijzigd of aangevuld is de Pandnemer bevoegd de Pandgever te
kennen te geven dat deze aanpassingen ook betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen Pandgever en
Pandnemer. De Pandnemer stelt de Pandgever tenminste dertig (30) kalenderdagen voor de beoogde ingangsdatum
schriftelijk of elektronisch van dergelijke wijzigingen of aanvullingen op de hoogte. Als de Pandnemer niet vóór de
genoemde ingangsdatum schriftelijk bezwaar van de Pandgever ontvangen heeft met mededeling dat hij de
aanvulling en/of wijziging niet aanvaardt, wordt de Pandgever geacht deze te hebben aanvaard en worden de
wijzigingen en/of aanvullingen in de nieuwe versie van de AVV van toepassing in verhouding tot de Pandgever. Als de
Pandgever op redelijke gronden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van
de AVV, blijft de oude versie van de AVV verbindend voor de Pandgever maar is de Pandnemer bevoegd aanvullende
zekerheid te verlangen van de Pandgever.

20.

Geen rechtsverwerking
Als de Pandnemer op enig tijdstip nalaat nakoming te vragen van enige op de Pandgever rustende verplichting of
enige haar toekomende bevoegdheid niet uitoefent, betekent dit niet dat de Pandnemer haar recht om nakoming
van die verplichting te vragen dan wel die bevoegdheid uit te oefenen prijs geeft.

21.

Geen ontbinding, vernietiging of opschorting

21.1.

De Pandgever doet afstand van het recht om ontbinding van de Pandakte te verlangen. De Pandgever accepteert dat
het risico op dwaling voor zijn rekening komt en doet afstand van het recht om een beroep op dwaling te doen.
De Pandgever is in geen geval bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Pandakte en de AVV
op te schorten, ook niet door betwisting van het op grond van de Pandakte en de AVV verschuldigde.

21.2.

22.

Toepasselijk recht; geschillen

22.1.
22.2.

Op alle verbintenissen die ontstaan uit of in verband met de Pandakte en de AVV is Nederlands recht van toepassing.
Als een naar Nederlands recht opgerichte Pandgever wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde in verband
met het tekenen van een Pandakte, bevestigen en erkennen iedere andere Pandgever en de Pandnemer dat
Nederlands recht van toepassing is op het bestaan en de omvang van de bevoegdheid van die gevolmachtigde en op
de rechtsgevolgen van de uitoefening of beoogde uitoefening van die bevoegdheid.
Alle geschillen tussen de Pandnemer en een Pandgever met betrekking tot de Pandakte of deze AVV worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

22.3.

23.

Verpanding van Zaken

Artt. 24 tot en met 31 zijn van toepassing op de Zaken die de Pandgever krachtens de Pandakte aan de Pandnemer in pand
dient te geven of heeft gegeven.
24.

Zorg; Gebruik

24.1.

De Pandgever is verplicht de Zaken in goede staat te houden en daartoe ook terzake van de locatie(s) waar deze zich
bevinden de nodige voorzieningen te treffen. De Pandgever is verplicht ten aanzien van de Zaken de nodige zorg te
betrachten en niets te doen, nalaten daaronder begrepen, wat de belangen van de Pandnemer kan schaden. De
Pandgever doet afstand van enige aanspraak op een vergoeding op grond van artt. 7:601, 7:405 en 7:406 BW in
verband met de verplichtingen op grond van dit art. 24.
De Pandgever zal de Inventaris uitsluitend in zijn bedrijf en naar de aard en de bestemming van die Inventaris
gebruiken. Beschadigde, versleten, verouderde of onbruikbaar geworden Inventaris of delen daarvan zal de
Pandgever zo spoedig mogelijk door nieuwe vervangen.
De Pandgever zal ten aanzien van de Levende Have alle nodige veterinaire maatregelen nemen, waaronder begrepen
inentingen, alle ter zake geldende voorschriften opvolgen en de Levende Have bij sterfte, ziekte of verwijdering uit
zijn bedrijf door welke andere oorzaak dan ook door nieuwe vervangen.

24.2.

24.3.

Pagina 12

Algemene Voorwaarden voor Verpanding (AVV) versie 20170628

24.4.

24.5.

De Pandgever is verplicht de Zaken op zodanige wijze te houden en te gebruiken dat iedere Zaak op eenvoudige wijze
zelfstandig identificeerbaar is. Als de Pandgever maatregelen dient te treffen om deze verplichting te kunnen
nakomen, komen de kosten daarvan voor zijn eigen rekening.
Als de Pandgever tekortschiet of dreigt tekort te schieten in de nakoming van enige in dit art. 24 bedoelde
verplichting, is de Pandnemer bevoegd om voor rekening van de Pandgever zelf maatregelen te (doen) nemen ter
uitvoering van die verplichting of tot ongedaanmaking van de gevolgen van die tekortkoming, onverminderd de
overige rechten van de Pandnemer. De Pandgever zal de Pandnemer direct volledige medewerking verlenen bij het
treffen van die maatregelen.

25.

Verzekering

25.1.

De Pandgever zal er voor zorgen de Zaken voortdurend ten genoege van de Pandnemer in voldoende mate en op de
in zijn branche gebruikelijke wijze verzekerd te houden tegen de voor zijn branche en zijn bedrijf bestaande algemene
en specifieke bedrijfsrisico’s, alsmede de daarvoor verschuldigde premies en andere lasten tijdig te voldoen en tijdig
alle door de verzekeraar gewenste informatie en mededelingen te verstrekken. Op eerste verzoek van de Pandnemer
verstrekt de Pandgever een kopie van de polis van elke desbetreffende verzekering aan de Pandnemer. Voorts zal de
Pandgever op eerste verzoek van de Pandnemer ten genoege van de Pandnemer aantonen dat bedoelde premies en
lasten zijn voldaan. De Pandgever doet afstand van enige aanspraak op een vergoeding op grond van artt. 7:405 en
7:406 BW in verband met haar verplichtingen op grond van dit art. 25.
Als en voor zover de Pandgever tekortschiet in de nakoming van enige in art. 25.1 bedoelde verplichting, is de
Pandnemer bevoegd de desbetreffende Zaken zelf, als zij dit wenst op haar eigen naam, voor rekening van de
Pandgever (bij) te verzekeren en voor rekening van de Pandgever de verschuldigde premies en andere lasten te
voldoen.
De Pandgever zal op eerste verzoek van de Pandnemer de verzekeraar direct schriftelijk mededeling doen van het
Pandrecht van de Pandnemer op de Zaken en door de verzekeraar aantekening van dit Pandrecht op de
desbetreffende polis doen plaatsen. De Pandgever zal ten genoegen van de Pandnemer aantonen hieraan te hebben
voldaan. De Pandnemer is bevoegd te allen tijde ook zelf deze mededeling te doen en deze aantekening te doen
plaatsen.
De Pandnemer is bevoegd ter zake van alle Vorderingen uit hoofde van de in dit art. 25 bedoelde verzekeringen in en
buiten rechte nakoming te eisen, betalingen in ontvangst te nemen, kwijting te verlenen alsook schikkingen te treffen,
onverminderd het hierna in art. 36 bepaalde.
Onverminderd het bepaalde in dit art. 25 zijn de Kredietnemer en de Pandgever tegenover Pandnemer aansprakelijk
voor de gevolgen van eventuele onderverzekering.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

26.

Beschikking

26.1.

De Pandgever is uitsluitend bevoegd tot vervreemding van Voorraden en Levende Have vrij van het Pandrecht, als en
voor zover de Voorraden en Levende Have worden vervreemd binnen zijn normale bedrijfsuitoefening tegen betaling
(anders dan door verrekening) van een marktconforme koopsom, onder marktconforme voorwaarden en
overeenkomstig de aard en de bestemming van die Voorraden en Levende Have. Deze bevoegdheid vervalt door een
mededeling van de Pandnemer dat de Pandgever niet langer tot vervreemding bevoegd is.
De Pandgever is uitsluitend bevoegd Inventaris en Bepaalde Zaken vrij van het Pandrecht te vervreemden, als en voor
zover hij Inventaris respectievelijk Bepaalde Zaken vervreemdt ter uitvoering van de hiervoor in art. 24.1 bedoelde
verplichting tot vervanging. Deze bevoegdheid vervalt door een mededeling van de Pandnemer dat de Pandgever niet
langer tot vervreemding bevoegd is.
Als bij -bevoegde of onbevoegde- vervreemding van Zaken de transactie anders dan tegen onmiddellijke betaling
geschiedt, zal de Pandgever direct tot zekerheid voor de vorderingen waarvoor het Pandrecht is gevestigd alle
Vorderingen uit hoofde van die transactie aan de Pandnemer in eerste pand geven. Alle wissels of andere
handelspapieren zullen op eerste verzoek in blanco aan de Pandnemer dan wel aan de Pandnemer of haar order
worden geëndosseerd en aan haar worden overhandigd. De Pandgever is niet bevoegd anderszins over deze
vorderingen te beschikken.
De Pandgever zal zich bij -bevoegde of onbevoegde- vervreemding van Zaken de eigendom van zijn door hem
geleverde Zaken voorbehouden totdat de koopsom voor door hem geleverde of af te leveren zaken geheel is voldaan,

26.2.

26.3.

26.4.
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de tegenprestatie voor door hem verrichte of te verrichten werkzaamheden is voldaan en de vorderingen wegens het
tekortschieten in de nakoming zijn voldaan. ls op een verpande Zaak een eigendomsvoorbehoud rust of ten aanzien
daarvan een retentierecht kan worden uitgeoefend, is de Pandgever verplicht de betaling van de desbetreffende Zaak
te verrichten binnen de overeengekomen of gebruikelijke termijn.
27.

Verhuur en gebruik
Het is de Pandgever niet toegestaan Zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer te
verhuren, te verkopen op afbetaling, te verhuurkopen of in bruikleen of verbruikleen te geven, behalve in de normale
bedrijfsuitoefening.

28.

Opgave van Zaken
De Pandgever zal altijd direct als de Pandnemer dit vraagt (en op verzoek zelfs periodiek) een door de Pandgever
gedateerde en ondertekende opgave van de Zaken, onder vermelding van de locatie(s) waar deze zich bevinden, aan
de Pandnemer verstrekken. Deze opgave moet plaatsvinden door middel van de door de Pandnemer daartoe aan de
Pandgever ter beschikking gestelde formulieren, tenzij de Pandgever deze formulieren niet verstrekt. Het ontbreken
van een (correcte) opgave laat de geldigheid van het Pandrecht onverlet.

29.

Inspectie
De Pandgever is altijd verplicht direct toegang te verschaffen tot de locatie(s) waar de Zaken zich bevinden aan door
de Pandnemer aan te wijzen personen, opdat de Pandnemer zich kan vergewissen van de samenstelling en de waarde
daarvan en van de staat waarin deze verkeren.

30.

Omzetting in vuistpand
De Pandgever is verplicht, als de Pandnemer dit vraagt, het Pandrecht om te zetten in een vuistpand door de Zaken
direct in de macht van de Pandnemer of in de macht van een door de Pandnemer aan te wijzen derde te brengen, op
een door de Pandnemer te bepalen plaats en wijze, waaronder mede begrepen verhuur van de bodem waarop de
Zaken zich bevinden. De Pandnemer is bevoegd de voor omzetting benodigde maatregelen ook zelf te treffen. Als de
Pandnemer die maatregelen treft zal de Pandgever daaraan direct zijn volledige medewerking verlenen en voor zover
nodig daartoe een volmacht aan de Pandnemer verstrekken.

31.

Verkoop van Goederen waarop intellectuele eigendomsrechten van derden rusten
Met betrekking tot Zaken waarop nog niet uitgeputte intellectuele eigendomsrechten van een derde rusten zal de
Pandgever op verzoek van de Pandnemer, met de houder van die intellectuele eigendomsrechten overeen komen
dat deze derde zich niet zal verzetten tegen uitoefening van het Pandrecht, waaronder begrepen onderhandse
verkoop van die Zaken. De Pandgever zal de Pandnemer vrijwaren tegen vorderingen van derden die een intellectueel
eigendomsrecht op de Voorraden of de Inventaris hebben dan wel pretenderen een dergelijk recht te hebben.

32.

Verpanding van toekomstige rechten met betrekking tot Zaken
Als Zaken aan de feitelijke macht van de Pandgever wordt onttrokken, is de Pandgever verplicht om alle rechten en
vorderingen in verband daarmee, direct aan de Pandnemer te verpanden. De Pandnemer is bevoegd hiervoor gebruik
te maken van de in art. 2.2 bedoelde volmacht.

33.

Verpanding van Vorderingen
Artt. 34 tot en met 40 zijn van toepassing op Vorderingen die de Pandgever krachtens de Pandakte aan de Pandnemer
in pand dient te geven of heeft gegeven. Met betrekking tot Vorderingen die in de plaats van één of meer Goederen
zijn getreden en waarop van rechtswege een pandrecht ten gunste van de Pandnemer rust, zijn artt. 34 tot en met
40 van toepassing tenzij de strekking van deze artikelen zich tegen toepassing verzet.
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34.

Vestiging van Pandrecht

34.1.

De vestiging van het Pandrecht op Vorderingen die vorderingen op de Pandnemer zijn, geschiedt door ondertekening
van de door Pandnemer vast te stellen Pandakte. Ondertekening geschiedt door de Pandgever of door de Pandnemer
als gevolmachtigde van de Pandgever. Kennisneming van de Pandakte of ondertekening van de Pandakte door de
Pandnemer geldt als aanvaarding van het Pandrecht en mededeling ervan aan de Pandnemer als schuldenaar van de
verpande vorderingen.
De vestiging van het Pandrecht op alle overige Vorderingen (i.e. Vorderingen anders dan Vorderingen die vorderingen
op de Pandnemer zijn) vindt plaats door enerzijds ondertekening van de Pandakte door de Pandgever of door de
Pandnemer als gevolmachtigde van de Pandgever en anderzijds (uitdrukkelijke of stilzwijgende) aanvaarding van het
Pandrecht door de Pandnemer. Als dat voor de vestiging van het Pandrecht is vereist dient de Pandakte te worden
geregistreerd of dient mededeling van het Pandrecht aan de schuldenaar van de Vordering te worden gedaan.
Kennisneming van de Pandakte of ondertekening van de Pandakte door een rechtspersoon die tot de groep van de
Pandgever behoort geldt als mededeling van het Pandrecht aan die Rechtspersoon als schuldenaar van de
betreffende Vordering.
Als Vorderingen uit rechtsverhoudingen die nog niet bestaan ten tijde van de vestiging van het Pandrecht niet reeds
verpand zijn door de mededeling aan de schuldenaar van de betreffende Vorderingen, is de Pandgever verplicht ten
gunste van de Pandnemer een pandrecht te vestigen op dergelijke Vorderingen door periodieke ondertekening van
een door de Pandnemer vast te stellen aanvullende Pandakte. Als dat voor de vestiging van het Pandrecht is vereist
dient de Pandakte te worden geregistreerd. De Pandnemer heeft ook de bevoegdheid om als gevolmachtigde van de
Pandgever zelf over te gaan tot periodieke ondertekening van een aanvullende Pandakte en tot registratie daarvan.
Iedereen die daartoe last en volmacht heeft ontvangen van de Pandnemer is ook bevoegd tot periodieke
ondertekening van een Pandakte namens de Pandnemer en de Pandgever.
De Pandgever staat er tegenover de Pandnemer voor in dat de Vorderingen overdraagbaar zijn en vatbaar zijn voor
verpanding.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.
34.6.

35.

Opgave Vorderingen

35.1.

De Pandgever verstrekt altijd direct wanneer de Pandnemer dit vraagt (en op verzoek zelfs periodiek) een door de
Pandgever gedateerde en ondertekende opgave van de Vorderingen en de naam- en adresgegevens van de
schuldenaren van de betreffende Vorderingen aan de Pandnemer. Deze opgave moet plaatsvinden door middel van
de door de Pandnemer daartoe aan de Pandgever ter beschikking gestelde formulieren of een computerbestand dat
door de Pandnemer is geaccordeerd, tenzij de Pandnemer geen formulieren ter beschikking stelt of computerbestand
accordeert. Het ontbreken van een (correcte) opgave laat het Pandrecht onverlet.
De Pandgever moet direct na het sluiten van een nieuwe overeenkomst tot verhuur, aanneming van werk of
verzekering of na het toetreden van een nieuwe entiteit tot de groep waartoe de Pandgever behoort, schriftelijke
opgave daarvan aan de Pandnemer te doen.
De in art. 2.2 aan de Pandnemer verleende volmacht omvat bij verpanding van Vorderingen tegenover een veiling
ook de bevoegdheid en de volmacht altijd alle door de Pandnemer benodigde gegevens betreffende de omzet en het
tegoed van de Pandgever bij de veiling op te vragen.

35.2.

35.3.

36.

Omzetting in openbaar pandrecht
De Pandnemer is altijd bevoegd van het Pandrecht mededeling te doen aan de schuldenaar van elke vordering.

37.

Verzekering van Vorderingen
Als ter zake van één of meer Vorderingen een verzekering is of wordt afgesloten, zal de Pandgever op eerste verzoek
van de Pandnemer aan de verzekeraar direct schriftelijk mededeling van het Pandrecht van de Pandnemer op de
Vorderingen doen en de verzekeraar aantekening van dit Pandrecht op de desbetreffende polis laten plaatsen. De
Pandgever zal ten genoegen van de Pandnemer aantonen hieraan te hebben voldaan. De Pandnemer is altijd bevoegd
ook zelf die mededeling te doen en deze aantekening te doen plaatsen.

38.

Inning; schikkingen
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38.1.

38.2.
38.3.

39.

Nadat mededeling van het Pandrecht aan de schuldenaar van een Vordering is gedaan (als hiervoor bedoeld in art.
36) is de Pandnemer bevoegd ter zake van de Vordering waarop zij een Pandrecht heeft, in en buiten rechte nakoming
te eisen, betalingen in ontvangst te (laten) nemen, daarvoor kwijting te verlenen en aan de Vorderingen verbonden
nevenrechten en voorrechten en executoriale titels terzake uit te oefenen. De Pandnemer is ook bevoegd elke
Vordering opeisbaar te verklaren, daarvan afstand te doen, met de betrokken schuldenaar een minnelijk of
gerechtelijk akkoord aan te gaan en alle overige op de Vorderingen betrekking hebbende rechten uit te oefenen.
Onder deze rechten vallen ook de bij de Vorderingen behorende nevenrechten, zoals de rechten van pand,
hypotheek, rechten uit borgtocht, voorrechten en de bevoegdheid om ter zake van de Vorderingen en de
nevenrechten bestaande executoriale titels ten uitvoer te leggen. Ook is de Pandnemer bevoegd om met betrekking
tot de Vorderingen alles te doen wat de Pandgever zelf zou hebben kunnen doen als hij de Vorderingen niet zou
hebben verpand. Voor zover nodig verleent de Pandgever aan de Pandnemer volmacht voor de uitoefening van de in
deze bepaling aan de Pandnemer toegekende bevoegdheden.
De Pandnemer is niet verplicht rechtsmaatregelen tegen de schuldenaar van een Vordering te nemen. De Pandnemer
is vrijgesteld van de formaliteit van protest van handelspapier.
De Pandgever mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer afstand doen van een
Vordering, minnelijke of gerechtelijke akkoorden met betrekking tot een vordering aangaan of anderszins
handelingen verrichten die leiden tot aantasting van het Pandrecht op een vordering. Evenmin mag de Pandgever
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer instemmen met enige wijziging van de
rechtsverhouding waaruit een vordering voortvloeit.
Hypothecaire Vorderingen
In geval van verpanding van Vorderingen die zijn gedekt door een hypotheekrecht, is de Pandgever verplicht en de
Pandnemer bevoegd het Pandrecht op de betreffende Vorderingen te doen inschrijven in de openbare registers.

40.

Vordering op een veiling
Als de Pandgever Vorderingen op een veiling verpandt, verklaart hij lid te zijn van de betreffende veiling. De
Pandgever zal zijn lidmaatschap van die veiling niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Pandnemer beëindigen.

41.

Verpanding van IE Rechten
Artt. 42 tot en met 44 zijn van toepassing op IE Rechten die de Pandgever krachtens een Pandakte aan de Pandnemer
in pand dient te geven of heeft gegeven.

42.

Garanties Pandgever

42.1.

De Pandgever verklaart en staat er op het moment van iedere verpanding krachtens een Pandakte voor in:
a. dat de IE Rechten geldig zijn en alle verschuldigde registratie- en vernieuwingsrechten tijdig zijn voldaan;
b. dat de IE Rechten geen onderwerp zijn van enige aanhangige of dreigende juridische procedure of ander geschil
en geen inbreuk maken op rechten van derden;
c. dat de Pandgever beschikt over alle documenten met betrekking tot de IE Rechten; en
d. dat de Pandgever rechthebbende is op de IE Rechten en volledig beschikkingsbevoegd is met betrekking tot de
IE Rechten.

43.

Registratie

43.1.

Voor zover de IE Rechten internetdomeinnaamrechten, geregistreerde modelrechten, octrooirechten, aanvullende
beschermingscertificaten, merkrechten, kwekersrechten of geregistreerde topografierechten of enig ander soort
geregistreerd IE Recht zijn, zal de Pandgever direct na ondertekening van de Pandakte en binnen tien (10) werkdagen
telkens na verkrijging van een nieuw IE Recht van een van de genoemde typen het daarop gevestigde Pandrecht op
eigen kosten doen registeren of laten aantekenen in de daartoe bestemde registers. De Pandgever dient de
Pandnemer direct een kopie van de schriftelijke bevestiging van de registratie of de aantekening te verstrekken. De
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Pandnemer is bevoegd de voor registratie benodigde handelingen in naam van en op kosten van de Pandgever te
verrichten, onverminderd de verplichting van de Pandgever om zelf tot registratie over te gaan.
44.

Behoud

44.1.

De Pandgever zal:
a. alle maatregelen nemen die nodig zijn om de IE Rechten in stand te houden, te handhaven en te beschermen,
waaronder in ieder geval begrepen het tijdig vernieuwen en verlengen van de registraties van de IE Rechten in
de relevante registers, het betalen van de vereiste rechten en vergoedingen voor de instandhouding, verlenging,
registratie en andere gebruikelijke vergoedingen, het toezicht houden op de “prosecution” (de aanvraagfase),
het verdedigen van haar rechten tegen derden en het op eigen kosten voeren van juridische procedures;
b. zijn merkrechten en andere onderscheidingstekens op normale en commercieel verantwoorde wijze gebruiken,
voor zover van registratie of aanvraag van registratie sprake is, in exacte overeenstemming met de registratie
respectievelijk aanvraag daarvan alsmede bewijs van dat gebruik te verzamelen en te bewaren;
c. de Pandnemer direct op de hoogte stellen van elke door de Pandgever geconstateerde (dreigende) inbreuk op
de IE Rechten;
d. niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer een registratie (of aanvrage daartoe) van
een IE Recht op welke wijze dan ook doorhalen, laten vervallen of anderszins prijsgeven, tenzij dit is vereist
ingevolge een gerechtelijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan;
e. aan de Pandnemer op haar eerste verzoek of desverzocht periodiek een overzicht van alle IE Rechten en alle
documenten die betrekking hebben op de IE Rechten in kopie verstrekken; en
f. als de Pandgever auteursrechten in pand heeft gegeven aan de Pandnemer, op eerste verzoek van de Pandnemer
en op kosten van de Pandgever, (een) fysieke gegevensdrager(s) waarin het (de) onderliggende werk(en) waarop
de verpande auteursrechten rusten, is (zijn) belichaamd, aan de Pandnemer verstrekken.

45.

Verpanding van Aandelen

Artt. 46 tot en met 53 zijn van toepassing op Aandelen die de Pandgever krachtens de Pandakte aan de Pandnemer in pand
dient te geven of heeft gegeven, alsmede voor zover relevant (met uitzondering van de bepaling hierna in art. 53) op Aandelen
die certificaten van aandelen zijn.
46.

Garanties Pandgever

46.1.

Behalve als anders is meegedeeld aan en goedgekeurd door de Pandnemer, verklaart de Pandgever en staat de
Pandgever er op het moment van iedere verpanding krachtens de Pandakte voor in dat:
a. de Pandgever rechthebbende is van de Aandelen en bevoegd is de Aandelen te verpanden als voorzien in de
Pandakte;
b. de verkrijging van de Aandelen door de Pandgever niet nietig of vernietigbaar is;
c. geen certificaten van aandelen zijn uitgegeven met betrekking tot de Aandelen;
d. geen opties of andere rechten bestaan krachtens welke een derde aanspraak kan maken op levering van één of
meer van de Aandelen;
e. de Aandelen niet bezwaard zijn met enig beperkt recht of belast met enig ander recht, last of verplichting en er
geen aanbod is gedaan of overeenkomst is gesloten om, al dan niet bij voorbaat, de Aandelen te vervreemden
of te bezwaren met enig beperkt recht of te belasten met enig ander recht, last of verplichting en er geen beslag
is gelegd op de Aandelen;
f. niemand tegenover de Verpande Vennootschap enige aanspraak heeft op emissie van Aandelen in het kapitaal
van de Verpande Vennootschap of het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen in het kapitaal van de
Verpande Vennootschap;
g. geen besluit tot ontbinding van de Verpande Vennootschap is genomen en de kamer van koophandel en
fabrieken geen beschikking heeft gedaan tot ontbinding van de Verpande Vennootschap als bedoeld in art. 2:19a
BW;
h. noch een voorstel tot fusie of splitsing noch een besluit tot fusie of splitsing van de Verpande Vennootschap is
genomen;

Pagina 17

Algemene Voorwaarden voor Verpanding (AVV) versie 20170628

i.

geen rechten tot inning van toekomstig dividend of andersoortige uitkeringen ten aanzien van de Aandelen zijn
verleend aan enige partij anders dan de Pandnemer;
j.
de Aandelen zijn volgestort;
k. aan de Aandelen stemrecht in de algemene vergadering van de Verpande Vennootschap is verbonden;
l.
de statuten van de Verpande Vennootschap niet bepalen dat de Aandelen geen of slechts beperkt recht geven
op deling in de winst of reserves van de Verpande Vennootschap;
m. geen besluit is genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Verpande Vennootschap
om de statuten van de Verpande Vennootschap te wijzigen;
n. het aangaan van de Pandakte noch het uitvoeren van daaruit voortvloeiende verbintenissen in strijd is met enige
overeenkomst of andere rechtsverhouding waarbij de Pandgever en/of de Verpande Vennootschap partij is/zijn;
o. geen rechtsgeding, administratieve procedure of arbitrage aanhangig is danwel, voor zover aan de Pandgever
bekend, op handen is tegen de Pandgever of de Verpande Vennootschap die redelijkerwijs een materieel
negatief effect zou kunnen hebben op de mogelijkheden voor de Pandgever zijn verbintenissen onder de
Pandakte en AVV na te komen dan wel op de economische waarde van de Aandelen; en
p. geen besluiten zijn genomen, stappen ondernomen of gerechtelijke, administratieve, arbitrale of andere
procedures aanhangig zijn gemaakt met betrekking tot het uitspreken van faillissement of het verlenen van
(voorlopige) surseance van betaling van de Pandgever of de Verpande Vennootschap of de benoeming van een
bewindvoerder of vergelijkbare functionaris met betrekking tot het gehele of een deel van het vermogen van de
Pandgever of de Verpande Vennootschap.
47.

Informatieplicht Pandgever
De Pandgever zal de Pandnemer direct in kennis stellen van al hetgeen voor de Pandnemer van belang kan zijn met
betrekking tot de Verpande Vennootschap, zoals: (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement; de
omstandigheid dat de Verpande Vennootschap verplicht is een melding betalingsonmacht met betrekking tot
belastingen of sociale premies te doen aan het desbetreffende uitvoeringsorgaan; aangaan van fusie, (af)splitsing,
maatschap, vennootschap onder firma of (andere) belangengemeenschap; overname van de Verpande
Vennootschap; bedrijfsbeëindiging; ontbinding; statutenwijziging; wijziging van rechtsvorm; wijziging van de
vennootschappelijke structuur, vervreemding van een materieel deel van de activa; of een vergelijkbare
omstandigheid onder het recht van een andere jurisdictie.

48.

Beperkingen ten aanzien van uitoefening stemrecht

48.1.

De Pandgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer bij de uitoefening van het
aan de Aandelen verbonden stemrecht (in of buiten vergadering) stemmen voor:
a. (i) uitgifte, verlening van rechten tot het nemen, intrekking of overdracht van (een of meer) aandelen in het
kapitaal van de Verpande Vennootschap, of (ii) een verlaging van een door de Verpande Vennootschap
aangehouden reserve;
b. machtiging tot verkrijging door de Verpande Vennootschap van aandelen in haar kapitaal;
c. overdracht van de bevoegdheid te besluiten tot de uitgifte van aandelen of toekenning van het recht tot het
nemen van aandelen aan een orgaan van de Verpande Vennootschap;
d. wijziging van de statuten van de Verpande Vennootschap;
e. ontbinding van de Verpande Vennootschap of goedkeuring van beëindiging van de door de Verpande
Vennootschap gedreven onderneming dan wel de vervreemding van alle of een materieel deel van de goederen
van de Verpande Vennootschap;
f. het verrichten van (rechts)handelingen die kunnen leiden tot verzuim van de Pandgever of die een negatief effect
kunnen hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van het Pandrecht; of
g. een fusie of splitsing waarbij de Verpande Vennootschap is betrokken.
Tenzij anders overeengekomen is het in art. 48.1 bepaalde niet van toepassing op Aandelen die zijn toegelaten tot
een gereglementeerde markt, multilaterale handelsfaciliteit (mtf) of organised trading facility (otf) en/of op Aandelen
die een direct of indirect belang vertegenwoordigen in een onderneming als bedoeld in art. 3:95 en/of 5:32d van de
Wet op het financieel toezicht.

48.2.
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49.

Stemrecht; enquête

49.1.

Het aan de Aandelen verbonden stemrecht komt toe aan de Pandnemer onder de opschortende voorwaarden dat (i)
de Kredietnemer of de Pandgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tegenover de Pandnemer uit
hoofde van de Kredietovereenkomst, de Pandakte, de AVV, of uit welke hoofde dan ook, en (ii) de Pandnemer
schriftelijk aan de Pandgever en de Verpande Vennootschap heeft meegedeeld dat zij het aan de Aandelen verbonden
stemrecht wenst uit te oefenen.
De Verpande Vennootschap en de Pandgever bevestigen dat een schriftelijke mededeling van de Pandnemer aan de
Verpande Vennootschap in overeenstemming met art. 49.1, inhoudende dat de Pandgever tekortschiet in de
nakoming van enige verplichting en de Pandnemer het stemrecht wenst uit te oefenen, voldoende zal zijn voor de
Verpande Vennootschap om de Pandnemer aan te merken als exclusief bevoegd tot uitoefening van het stemrecht.
Na vervulling van de hiervoor in art. 49.1 genoemde opschortende voorwaarden komen aan de Pandnemer ook de
rechten toe die de wet toekent aan een houder van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden
(hierna aan te duiden als “Vergaderrechten”).
De Pandnemer is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ten gevolge van het uitoefenen van haar rechten op
grond van art. 49.1 en 49.3 hierboven.
De Pandgever, de Verpande Vennootschap en de Pandnemer komen overeen dat de Pandnemer het recht heeft met
betrekking tot de Pandgever en/of de Verpande Vennootschap een verzoek in te dienen als bedoeld in art. 2:345 BW
in samenhang met art. 2:346 sub c BW.

49.2.

49.3.

49.4.
49.5.

50.

Verplichtingen Pandgever

50.1.

De Pandgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer:
a. enig beperkt recht, last of andere bezwaring (doen) vestigen of laten voortbestaan op of ten laste van de
Aandelen; en
b. anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering en op zakelijke voorwaarden de voorwaarden met
betrekking tot de Aandelen wijzigen of afstand doen ten aanzien daarvan of anderszins voorwaarden vaststellen
met betrekking tot de Aandelen als die wijziging, afstand of andere handeling materieel nadelig effect zou
hebben op het Pandrecht.

51.

Dividend

De Pandnemer is bevoegd alle dividenden en overige uitkeringen op de Aandelen in ontvangst te nemen, met dien verstande
dat de Pandnemer aan de Pandgever toestemming geeft (met inachtneming van de bepalingen in de Kredietovereenkomst
ten aanzien van de betaling van winstuitkeringen en andere uitkeringen en betalingen ten aanzien van de Aandelen) deze
rechten uit te oefenen. Deze toestemming eindigt zodra de Pandgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting
tegenover de Pandnemer uit hoofde van de Kredietovereenkomst, de Pandakte, de AVV of uit welke hoofde dan ook, en/of
de Kredietnemer tegenover de Pandnemer tekortschiet in de voldoening van enige vordering tot zekerheid waarvoor het
Pandrecht is gevestigd, zonder dat hiervoor enige mededeling of andere handeling van de Pandnemer vereist is. In het geval
de toestemming eindigt kan de Pandgever geen rechten meer ontlenen aan art. 3:246 lid 4 BW en mag de Pandnemer de
Verpande Vennootschap informeren over intrekking van de toestemming en meedelen dat verdere betalingen gedaan
moeten worden op een door de Pandnemer aan te wijzen bankrekening.
52.

Regresrecht Pandgever

52.1.
52.2.

De Pandgever verklaart en bevestigt na uitwinning van het Pandrecht in geen geval regres op de Verpande
Vennootschap te zullen hebben of als zij dat wel heeft uit te oefenen.
Voor zover als gevolg van uitwinning van het Pandrecht aan de Pandgever toch enig regresrecht op de Verpande
Vennootschap toekomt, doet de Pandgever hiervan afstand in die zin dat dan geen vordering uit hoofde van regres
op die Verpande Vennootschap zal bestaan of ontstaan.

53.

Garanties en verklaringen Verpande Vennootschap

53.1.

De Verpande Vennootschap verklaart:
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a.
b.

c.

d.
e.
f.

54.

de vestiging van het Pandrecht, voor zover toepasselijk bij voorbaat, te erkennen;
altijd en zonder onderbreking de geldigheid te hebben erkend van de verkrijging van de Aandelen door de
Pandgever alsmede de geldigheid van alle daaraan voorafgaande verkrijgingen van de Aandelen (voor zover
dergelijke verkrijgingen hebben plaatsgevonden);
het Pandrecht direct in haar (aandeelhouders)register te doen inschrijven met inbegrip van de voorwaardelijke
overgang van het stemrecht en de voorwaardelijke verkrijging door de Pandnemer van Vergaderrechten en de
Pandnemer zo spoedig mogelijk een kopie toe te sturen van de relevante aantekeningen in het
(aandeelhouders)register;
mededeling te hebben ontvangen van het Pandrecht voor zover dat is gevestigd op (toekomstige) vorderingen
tegenover de Verpande Vennootschap in overeenstemming met het bepaalde in de artt. 3:236 lid 2 en 3:94 BW;
te zullen handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Pandakte en de AVV; en
zolang het Pandrecht bestaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer, geen
medewerking te zullen verlenen aan certificering van aandelen, uitgifte van aandelen of aan toekenning van
rechten tot het nemen of anderszins verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Verpande Vennootschap.

Lidmaatschapsrechten
Artt. 55 tot en met 62 zijn van toepassing op Lidmaatschapsrechten die de Pandgever krachtens de Pandakte aan de
Pandnemer in pand dient te geven of heeft gegeven.

55.

Garanties Pandgever

55.1.

Behoudens meegedeeld aan en goedgekeurd door de Pandnemer, verklaart de Pandgever en staat de Pandgever er
op het moment van iedere verpanding krachtens de Pandakte voor in dat:
a. de Pandgever rechthebbende is van de Lidmaatschapsrechten en bevoegd is de Lidmaatschapsrechten te
verpanden als voorzien in de Pandakte;
b. de Lidmaatschapsrechten niet bezwaard zijn met enig beperkt recht of belast met enig ander recht, last of
verplichting en er geen aanbod is gedaan of overeenkomst is gesloten om, al dan niet bij voorbaat, de
Lidmaatschapsrechten te vervreemden of te bezwaren met enig beperkt recht of te belasten met enig ander
recht, last of verplichting en er geen beslag is gelegd op de Lidmaatschapsrechten;
c. geen opties of andere rechten bestaan krachtens welke een derde aanspraak kan maken op levering van één of
meer van de Lidmaatschapsrechten;
d. geen rechten tot inning van toekomstige winst of andersoortige uitkeringen ten aanzien van de
Lidmaatschapsrechten zijn verleend aan enige partij anders dan de Pandnemer;
e. de Pandgever geen kennisgeving van opzegging van Lidmaatschapsrechten heeft gegeven of ontvangen en dat
de Pandgever evenmin een kennisgeving van ontzetting uit de Coöperatie heeft ontvangen;
f. niemand enige aanspraak heeft op toelating als lid van de Coöperatie en er geen verzoeken zijn tot toelating als
lid van de Coöperatie waarover nog niet is besloten;
g. noch een voorstel tot fusie of splitsing noch een besluit tot fusie of splitsing van de Coöperatie is genomen;
h. geen besluit tot ontbinding van de Coöperatie is genomen en de kamer van koophandel en fabrieken geen
beschikking heeft gedaan tot ontbinding van de Coöperatie als bedoeld in art. 2:19a BW;
i.
geen besluit is genomen door de algemene vergadering van de Coöperatie om de statuten van de Coöperatie te
wijzigen;
j.
het aangaan van de Pandakte noch het uitvoeren van daaruit voortvloeiende verbintenissen in strijd is met enige
overeenkomst of andere rechtsverhouding waarbij de Pandgever en/of de Coöperatie partij is/zijn;
k. geen rechtsgeding, administratieve procedure of arbitrage aanhangig is danwel, voor zover aan de Pandgever
bekend, op handen is tegen de Pandgever of de Coöperatie die redelijkerwijs een materieel negatief effect zou
kunnen hebben op de mogelijkheden voor de Pandgever zijn verbintenissen onder de Pandakte en AVV na te
komen dan wel op de economische waarde van de Lidmaatschapsrechten; en
l.
geen besluiten zijn genomen, stappen ondernomen of gerechtelijke, administratieve, arbitrale of andere
procedures aanhangig zijn gemaakt met betrekking tot het uitspreken van faillissement of het verlenen van
(voorlopige) surseance van betaling van de Pandgever of de Coöperatie of de benoeming van een bewindvoerder
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of vergelijkbare functionaris met betrekking tot het gehele of een deel van het vermogen van de Pandgever of
de Coöperatie.
56.

Informatieplicht Pandgever
De Pandgever zal de Pandnemer direct in kennis stellen van al hetgeen voor de Pandnemer van belang kan zijn met
betrekking tot de Coöperatie, zoals: (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement; de omstandigheid dat de
Coöperatie verplicht is een melding betalingsonmacht met betrekking tot belastingen of sociale premies te doen aan
het desbetreffende uitvoeringsorgaan; aangaan van fusie, (af)splitsing, maatschap, vennootschap onder firma of
(andere) belangengemeenschap; overname van de Coöperatie; bedrijfsbeëindiging; ontbinding; statutenwijziging;
wijziging van rechtsvorm; wijziging van de groepsstructuur, vervreemding van een materieel deel van de activa; of
een vergelijkbare omstandigheid onder het recht van een andere jurisdictie.

57.

Beperkingen ten aanzien van uitoefening stemrecht

57.1.

De Pandgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer bij de uitoefening van het
aan de Lidmaatschapsrechten verbonden stemrecht (in of buiten vergadering) stemmen voor:
a. overdracht of opzegging van de Lidmaatschapsrechten of enig lidmaatschap van de Coöperatie, ontzetting uit
de Coöperatie of verlaging van enige reserve of ledenrekening van de Coöperatie;
b. toekenning van Lidmaatschapsrechten;
c. wijziging van de statuten van de Coöperatie;
d. ontbinding van de Coöperatie of goedkeuring van beëindiging van het door de Coöperatie gevoerde bedrijf dan
wel de vervreemding van alle of een materieel deel van de goederen van de Coöperatie;
e. het verrichten van (rechts)handelingen die kunnen leiden tot verzuim van de Pandgever of die een negatief effect
kunnen hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van het Pandrecht; of
f. een fusie of splitsing waarbij de Coöperatie is betrokken.

58.

Verplichtingen Pandgever

58.1.

De Pandgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer:
a. zijn Lidmaatschapsrechten (doen) eindigen of enige andere handeling verrichten die ertoe zou leiden dat de
Coöperatie minder dan twee (2) leden zou hebben;
b. enig beperkt recht, last of andere bezwaring vestigen of laten voortbestaan op respectievelijk ten laste van de
Lidmaatschapsrechten; of
c. anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering en op zakelijke voorwaarden de voorwaarden met
betrekking tot de Lidmaatschapsrechten wijzigen of afstand doen ten aanzien daarvan of anderszins
voorwaarden vaststellen met betrekking tot de Lidmaatschapsrechten als die wijziging, afstand of andere
handeling materieel nadelig effect zou hebben op het Pandrecht.

59.

Stemrecht

59.1.

Voor zover Nederlands recht dit toelaat, komt het aan de Lidmaatschapsrechten verbonden stemrecht toe aan de
Pandnemer onder de opschortende voorwaarden dat (i) de Kredietnemer of de Pandgever tekortschiet in de
nakoming van enige verplichting tegenover de Pandnemer uit hoofde van de Kredietovereenkomst, de Pandakte, de
AVV of uit welke hoofde dan ook, en (ii) de Pandnemer schriftelijk aan de Pandgever en de Coöperatie heeft
meegedeeld dat zij het aan de Lidmaatschapsrechten verbonden stemrecht wenst uit te oefenen.
De Coöperatie en de Pandgever bevestigen dat een schriftelijke mededeling van de Pandnemer aan de Coöperatie in
overeenstemming met art. 59.1, inhoudende dat de Pandgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting en
de Pandnemer het stemrecht wenst uit te oefenen, voldoende zal zijn voor de Coöperatie om de Pandnemer aan te
merken als exclusief bevoegd tot de uitoefening van het stemrecht.
De Pandnemer is ten opzichte van de Pandgever niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ten gevolge van het
uitoefenen van haar rechten op grond van art. 59.1.

59.2.

59.3.

60.

Stemvolmacht; steminstructies
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60.1.

60.2.

Voor zover Nederlands recht niet toelaat dat het stemrecht toekomt aan de Pandnemer zoals bedoeld in art. 59.1 en
zonder afbreuk te doen aan art. 16, verleent de Pandgever aan de Pandnemer, onder de opschortende voorwaarden
bedoeld in art. 59.1, een volmacht om namens de Pandgever algemene vergaderingen van de Coöperatie bij te wonen
en het stemrecht uit te oefenen (in een vergadering of door middel van een schriftelijk besluit buiten vergadering).
Voor zover Nederlands recht niet toelaat dat het stemrecht toekomt aan de Pandnemer zoals bedoeld in art. 59.1, en
derhalve een voorwaardelijke stemvolmacht zoals bedoeld in art. 60.1 door de Pandgever aan de Pandnemer is
verleend, stemt de Pandgever er bij voorbaat in toe dat hij zal stemmen conform de instructies van de pandhouder
in het geval de opschortende voorwaarden bedoeld in art. 59.1 zijn vervuld.

61.

Winst- en andere uitkeringen en betalingen

61.1.

De Pandnemer is bevoegd alle winst- en andere uitkeringen en betalingen ten aanzien van de Lidmaatschapsrechten
in ontvangst te nemen, met dien verstande dat de Pandnemer aan de Pandgever toestemming geeft (met
inachtneming van de bepalingen in de Kredietovereenkomst ten aanzien van de betaling van winst- en andere
uitkeringen en betalingen ten aanzien van de Lidmaatschapsrechten) deze rechten uit te oefenen. Deze toestemming
eindigt zodra de Pandgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tegenover de Pandnemer uit hoofde
van de Kredietovereenkomst, de Pandakte, de AVV of uit welke hoofde dan ook, en/of de Kredietnemer tegenover
de Pandnemer tekortschiet in de voldoening van enige vordering tot zekerheid waarvoor het Pandrecht is gevestigd,
zonder dat hiervoor enige mededeling of andere handeling van de Pandnemer vereist is. In het geval de toestemming
eindigt kan de Pandgever geen rechten meer ontlenen aan art. 3:246 lid 4 BW en mag de Pandnemer de Coöperatie
informeren over intrekking van de toestemming en meedelen dat verdere betalingen gedaan moeten worden op een
door de Pandnemer aan te wijzen bankrekening.

62.

Garanties en verklaringen Coöperatie
De Coöperatie verklaart:
a. mededeling te hebben ontvangen van de Pandnemer van de vestiging van het Pandrecht op de
Lidmaatschapsrechten en de vestiging van het Pandrecht te erkennen en toestemming en medewerking te
verlenen aan de vestiging van het Pandrecht;
b. voor zover zij een ledenregister heeft of verplicht is te hebben, het Pandrecht zo spoedig mogelijk en correct te
doen inschrijven in dat ledenregister en de Pandnemer zo spoedig mogelijk een kopie toe te sturen van de
relevante aantekeningen in het ledenregister;
c. mededeling te hebben ontvangen van het Pandrecht voor zover dat is gevestigd op (toekomstige) vorderingen
tegenover de Coöperatie in overeenstemming met het bepaalde in de artt. 3:236 lid 2 en 3:94 BW;
d. geen handeling te zullen verrichten die ertoe zou leiden dat de Lidmaatschapsrechten zouden eindigen of de
Coöperatie minder dan twee (2) leden zou hebben;
e. bij voorbaat medewerking en toestemming te verlenen aan een overneming van de rechtsverhouding onder,
respectievelijk de schulden tegenover de Coöperatie voortkomend uit, een ledenovereenkomst in het kader van
een executoriale verkoop van de Lidmaatschapsrechten;
f. ervoor zorg te dragen dat iedere andere partij bij een ledenovereenkomst de medewerking en toestemming bij
voorbaat, zoals bedoeld in onderdeel (e) van dit art. 62, zal verlenen;
g. te zullen handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Pandakte en de AVV; en
h. zolang het Pandrecht bestaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer, geen
medewerking te zullen verlenen aan toekenning van Lidmaatschapsrechten en overdracht van de
Lidmaatschapsrechten.

Gedeponeerd bij het handelsregister op

22 mei 2017

onder nummer

67281273
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