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Onderhandse akte van vestiging stil pandrecht (eerste in rang) op roerende zaken 

Datum: * 

Ondergetekenden: 

 

1. *[statutaire naam van zorginstelling], statutair gevestigd te *[vestigingsplaats], hierna te noemen: Pandgever, 

en 

 

2. *[naam zekerhedenagent], statutair gevestigd te *[vestigingsplaats], in haar hoedanigheid van zekerhedenagent, 

hierna te noemen: Pandnemer. 

 

In aanmerking nemende: 

 

a. De Schuldenaar heeft al dan niet toekomstige verbintenissen tot voldoening van een geldsom jegens de 

Pandnemer uit hoofde van of in verband met de Parallelle Schuld. 

 

b. Partijen zijn overeengekomen dat de Pandgever de in deze akte bedoelde rechten van pand zal vestigen ten 

gunste van de Pandnemer tot zekerheid voor de verbintenissen tot voldoening van een geldsom van de 

Schuldenaar jegens de Pandnemer uit hoofde van of in verband met de Parallelle Schuld en deze akte. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Definities 

 

1. In deze akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en uitdrukkingen de daarbij vermelde 

betekenis: 

a. Artikel: een artikel in deze akte. 

b. Bijlage: een bijlage bij deze akte. 

c. BW: Burgerlijk Wetboek. 

d. Gesecureerde Verbintenissen: alle huidige en toekomstige verbintenissen (al dan niet voorwaardelijk) al dan 

niet in gemeenschap verschuldigd (of in welke hoedanigheid ook) van de Schuldenaar jegens de Pandnemer uit 

hoofde van de Parallelle Schuld en deze akte. 

e. Parallelle Schuld: de betalingsverplichting uit hoofde van de artikelen *[7] tot en met *[16] van de 

Verhaalsregeling van de Schuldenaar jegens de Pandnemer (te dezen handelend in haar hoedanigheid van 

zekerhedenagent). 

f. Verhaalsregeling: de Verhaalsregeling Zekerheden tussen de Schuldenaar, de Pandnemer en de andere daarin 

als partij opgenomen partijen gedateerd op [*/of omstreeks de datum van deze akte]. 

g. Partij: een partij bij deze akte. 

h. Primaire Schuld: iedere "Primaire Schuld" als gedefinieerd in artikel *[8] de Verhaalsregeling. 

i. Roerende Zaken: alle roerende zaken, waaronder (niet limitatief) bedrijfsuitrusting, inventaris, voorraden en 

rechten aan toonder. 

j. Schuldenaar: [invullen naam zorginstelling] [en de [andere "Schuldenaar"][overige "Schuldenaren"] zoals 

gedefinieerd in de Verhaalsregeling]. 
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k. Werkdag: een dag waarop bankinstellingen in Nederland geopend zijn en waarop transacties plaatsvinden in de 

interbancaire markt. 

 

Uitleg 

 

2. Een verwijzing naar "Roerende Zaken" houdt een verwijzing in naar die Roerende Zaken gezamenlijk en naar enig 

onderdeel daarvan en omvat alle aan die Roerende Zaken verbonden rechten met inbegrip van afhankelijke rechten 

en nevenrechten. 

 

3. Een verwijzing naar de "Verhaalsregeling" of ander document houdt een verwijzing in naar dat document zoals dat 

van tijd tot tijd wordt gewijzigd, genoveerd, aangevuld of vervangen, waaronder begrepen bij wijze van verhoging, 

verlaging, wijziging van het doel of andere wijziging van de daaronder beschikbaar gestelde faciliteiten, verstrekking 

van nieuwe faciliteiten daaronder, enig herstructurering van schulden daaronder, toetreding of uittreding van partijen 

bij dat document of een combinatie van het voorgaande. 

 

4. Een verwijzing naar de "Pandnemer" houdt tevens een verwijzing in naar een rechtsopvolger onder algemene of 

bijzondere titel van de Pandnemer en een verwijzing naar de "Pandgever" of "Schuldenaar" houdt tevens een 

verwijzing in naar een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van de Pandgever respectievelijk 

Schuldenaar. 

 

5. Een verwijzing naar de "registratie" van deze akte en een verwijzing naar "registreren" houdt een verwijzing in 

naar de aanbieding ter registratie van deze akte aan enig kantoor van de Belastingdienst waar akten ter registratie 

kunnen worden aangeboden. 

 

6. Een verwijzing naar een "pandrecht" houdt, tenzij uit de context anders volgt, een verwijzing in naar een door middel 

van deze akte te vestigen pandrecht op iedere individuele Roerende Zaak. 

 

7. Een verwijzing naar een "verzuim" met betrekking tot de voldoening van enige Gesecureerde Verbintenis houdt een 

verwijzing in naar enige tekortkoming in de nakoming van enige Gesecureerde Verbintenis zodra die verschuldigd 

is, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist. 

 

Overeenkomst, vestiging en registratie van het pandrecht 

 

8. De Pandgever komt overeen met de Pandnemer dat hij ten gunste van de Pandnemer *(bij wijze van 

derdenzekerheid voor zover de verpanding strekt tot zekerheid voor Gesecureerde Verbintenissen van een ander 

dan de Pandgever) een pandrecht zal vestigen op zijn Roerende Zaken tot zekerheid voor de nakoming van de 

Gesecureerde Verbintenissen. 

 

9. Tot zekerheid voor de nakoming van de Gesecureerde Verbintenissen vestigt de Pandgever, voor zover toepasselijk 

bij voorbaat, ten gunste van de Pandnemer *(bij wijze van derdenzekerheid voor zover de verpanding strekt tot 

zekerheid voor Gesecureerde Verbintenissen van een ander dan de Pandgever) een pandrecht op zijn Roerende 

Zaken. De Pandnemer aanvaardt dit pandrecht, voor zover toepasselijk bij voorbaat. 

 



CONCEPT d.d. * 

Onderhandse akte van vestiging stil pandrecht (eerste in rang) op roerende zaken Pagina 3 van 10 

10. Onmiddellijk na ondertekening van deze akte zal de Pandgever deze akte registreren. De Pandnemer is bevoegd 

zelf voor registratie zorg te dragen onverminderd de verplichting daartoe van de Pandgever als bedoeld in de vorige 

zin. 

 

11. De Pandgever bevestigt en gaat ermee akkoord dat enig pandrecht aldus gevestigd bedoeld is om mede te dekken 

enige van de volgende omstandigheden (hoe fundamenteel ook) die van tijd tot tijd kunnen ontstaan en als gevolg 

waarvan de Parallelle Schuld kan wijzigen; 

a. een wijziging, verhoging, uitbreiding of toevoeging aan de Verhaalsregeling of uitstel van enig bedrag uitstaande 

onder de Verhaalsregeling; 

b. enige faciliteit, tranche of bedrag dat beschikbaar wordt gesteld in enige valuta na de datum van deze akte met 

als oogmerk tot of in verband met enig van het volgende: bedrijfsacquisities van enige aard; vergroting van het 

werkkapitaal; het mogelijk maken van distributies aan investeerders; het verrichten van herstructureringen; het 

herfinancieren van bestaande faciliteiten; het herfinancieren van andere schulden; het beschikbaar stellen van 

faciliteiten aan nieuwe schuldenaren; enige andere wijziging of uitbreiding van het doel waarvoor enige zulke 

faciliteit, tranche of bedrag van tijd tot tijd beschikbaar zou kunnen worden gesteld (een "Oplopende Faciliteit"); 

en/of 

c. enige verhoging van enige marge, vergoeding of commissie of enig ander bedrag uitstaand of oplopend onder 

enige Primaire Schuld of enige vergoedingen, kosten en/of uitgaves verband houdende met enig van het 

voorgaande. 

 

12. De Pandgever bevestigt en gaat ermee akkoord dat enig pandrecht aldus gevestigd voor de Gesecureerde 

Verbintenissen niet zal worden aangetast door enige wijziging, vervanging, toevoeging, uitbreiding of herformulering 

van enige Primaire Schuld of enige combinatie van het voorgaande (daaronder mede vallende bij wijze van een 

Oplopende Faciliteit); en 

 

13. De Pandgever bevestigt en gaat ermee akkoord dat indien de Pandnemer een Parallelle Schuld zou overdragen 

aan een opvolgende zekerheidsagent (de "Nieuwe Zekerheidsagent") in overeenstemming met de voorwaarden 

van de Verhaalsregeling: 

a. vorderingen van de Nieuwe Zekerheidsagent die zijn ontstaan na de datum van die overdracht gedekt zullen 

worden gedekt door het pandrecht; 

b. goederen verkregen door de Pandgever na de datum van die overdracht onderworpen zullen zijn aan het 

pandrecht (en de Pandgever bevestigt en gaat ermee akkoord dat enig pandrecht gevestigd door de Pandgever 

bij voorbaat geacht moet worden mede te zijn gevestigd ten behoeve van die Nieuwe Zekerheidsagent); en 

c. enige volmacht of afstand verleend aan de Pandnemer uit hoofde van deze akte geacht moet worden mede te 

zijn verleend ten behoeve van die Nieuwe Zekerheidsagent en kan worden ingeroepen tegen de Pandgever door 

de Nieuwe Zekerheidsagent. 

 

Verklaring en garanties 

 

14. De Pandgever verklaart en garandeert jegens de Pandnemer als volgt: 

a. hij is rechthebbende van de Roerende Zaken voor zover verkregen voorafgaand aan het moment van deze 

verklaring en volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot die Roerende Zaken; 
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b. de Roerende Zaken zijn niet bezwaard met enig beperkt recht of belast met enig ander recht, last of verplichting 

en er is geen aanbod gedaan of overeenkomst gesloten om, al dan niet bij voorbaat, de Roerende Zaken te 

vervreemden of te bezwaren met enig beperkt recht of te belasten met enig ander recht, last of verplichting en er 

is geen beslag gelegd op de Roerende Zaken; 

c. de Roerende Zaken bevinden zich niet op enig adres in Nederland anders dan een adres vermeld in Bijlage 1; 

d. het sluiten van deze overeenkomst noch het uitvoeren van daaruit voortvloeiende verbintenissen is in strijd met 

enige overeenkomst of andere rechtsverhouding waarbij hij partij is; 

e. er is geen rechtsgeding, administratieve procedure of arbitrage aanhangig danwel, voor zover aan hem bekend, 

op handen tegen hem die redelijkerwijs een materieel negatief effect zou kunnen hebben op de mogelijkheden 

voor hem zijn verbintenissen onder deze akte na te komen dan wel op de economische waarde van de Roerende 

Zaken; en 

f. er zijn geen besluiten genomen, stappen ondernomen of gerechtelijke, administratieve, arbitrale of andere 

procedures aanhangig gemaakt met betrekking tot het uitspreken van faillissement of het verlenen van 

(voorlopige) surseance van betaling van hem of de benoeming van een bewindvoerder of vergelijkbare 

functionaris met betrekking tot het gehele of een deel van het vermogen van hem. 

 

15. De verklaringen en garanties als bedoeld in Artikel 14 worden geacht te worden herhaald door de Pandgever op 

iedere datum dat de Pandgever een goed verkrijgt dat valt onder de definitie van Roerende Zaken, met verwijzing 

naar feiten en omstandigheden zoals die bestaan op het moment dat die verklaring en garantie wordt geacht te 

worden herhaald. 

 

Overige verplichtingen 

 

16. Op eerste redelijk verzoek van de Pandnemer zal de Pandgever alle informatie, bewijsstukken en documenten 

verstrekken met betrekking tot de Roerende Zaken die de Pandnemer noodzakelijk acht om zijn rechten uit hoofde 

van deze akte uit te kunnen oefenen of de uitoefening daarvan in de toekomst veilig te kunnen stellen.  

 

17. De Pandnemer (of zijn afgevaardigden) zal, met inachtneming van wettelijke en medische beperkingen alsmede 

beperkingen die voortvloeien uit de aard van de zorgactiviteiten van de Pandgever, (i) indien geen sprake is van een 

verzuim ten aanzien van enige Gesecureerde Verbintenis na overleg met de Pandgever alleen tijdens normale 

werktijden en (ii) indien sprake is van een verzuim ten aanzien van enige Gesecureerde Verbintenis, te allen tijde, 

onbeperkt toegang hebben tot de bedrijfslocaties van de Pandgever om de administratie van de Pandgever met 

betrekking tot de Roerende Zaken in te zien. 

 

18. De Pandgever zal de Pandnemer onmiddellijk informeren over iedere omstandigheid waarvan hij kennis draagt en 

die relevant kan zijn voor de belangen van de Pandnemer uit hoofde van deze akte, daaronder mede begrepen: 

a. de indiening van een verzoek tot het uitspreken van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling met 

betrekking tot de Pandgever; 

b. de omstandigheid dat met betrekking tot de Pandgever het faillissement is uitgesproken of (voorlopige) surseance 

van betaling is verleend, dat de Pandgever in een toestand verkeert te zijn opgehouden met betalen van 

belastingen of sociale premies of overweegt de relevante autoriteiten daarvan in kennis te stellen; 

c. een beslag op enige van zijn Roerende Zaken en/of een claim of kennisgeving van een derde partij met betrekking 

tot zijn Roerende Zaken; en 
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d. een vergelijkbare omstandigheid onder het recht van een andere jurisdictie. 

 

19. De Pandgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Pandnemer: 

a. (een gedeelte van) de Roerende Zaken verkopen, overdragen of anderszins daarover beschikken, al dan niet bij 

voorbaat; 

b. enig beperkt recht, last of andere bezwaring vestigen of laten voortbestaan op respectievelijk ten laste van de 

Roerende Zaken; of 

c. de (contracts)voorwaarden met betrekking tot de Roerende Zaken wijzigen of de betalingstermijn bepalen, 

verlengen, afstand doen ten aanzien daarvan of anderszins voorwaarden vaststellen met betrekking tot de 

Roerende Zaken als die wijziging, bepaling, verlenging, afstand of andere handeling materieel nadelig effect zou 

hebben op de pandrechten. 

d. De onder a. en c. bedoelde handelingen zijn toegestaan, indien die plaatsvinden in het kader van de normale 

bedrijfsvoering en op zakelijke voorwaarden en, indien sprake is van een verzuim ten aanzien van enige 

verbintenis uit hoofde van de Verhaalsregeling of een Primaire Schuld, tot het moment dat de Pandnemer  aan 

de Pandgever heeft meegedeeld dat die handelingen niet langer zijn toegestaan. 

 

20. De Pandgever zal er voor eigen rekening zorg voor dragen dat de Roerende Zaken in een goede staat blijven 

verkeren, deze op een prudente manier worden gebruikt, noodzakelijke reparaties daaraan worden uitgevoerd en 

dat de Roerende Zaken verzekerd zijn en blijven bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen of 

tussenpersonen tegen risico’s en onder voorwaarden als gebruikelijk is voor ondernemingen met dezelfde of 

vergelijkbare activiteiten. Ten behoeve van een beoordeling daarvan zal de Pandgever op eerste verzoek van de 

Pandnemer afschriften verstrekken van de polissen van de relevante verzekeringen. 

 

21. De Pandgever zal zijn Roerende Zaken niet houden op een locatie anders dan een locatie die de Pandnemer is 

meegedeeld. 

 

22. Op eerste verzoek van de Pandnemer zal de Pandgever zodanige zekerheden verstrekken aan of ten behoeve van 

de Pandnemer en zodanige andere handelingen verrichten als de Pandnemer redelijkerwijs noodzakelijk acht met 

het oog op de vestiging, vervolmaking of bescherming van de in deze akte bedoelde zekerheidsrechten dan wel met 

het oog op de volledige en onbelemmerde uitoefening van zijn rechten uit hoofde van of in verband met deze akte 

(daaronder mede begrepen het recht nakoming van deze rechten af te dwingen in rechte). 

 

Bevoegdheid tot verkrijging feitelijke macht, parate executie  

 

23. Indien sprake is van een verzuim ten aanzien van enige verbintenis uit hoofde van een Verhaalsregeling, is de 

Pandnemer bevoegd te verlangen dat de Roerende Zaken in zijn macht worden gebracht of in de macht van een 

daartoe door hem aangewezen derde. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, is de Pandnemer bevoegd de 

locaties te betreden waar de Roerende Zaken zich bevinden en deze mee te nemen of te verlangen dat de 

Pandgever deze op een zodanige plaats aflevert als de Pandnemer zal aanwijzen. 

 

24. Indien sprake is van een verzuim ten aanzien van enige Gesecureerde Verbintenis mag de Pandnemer, zonder dat 

enige ingebrekestelling of andere mededeling zal zijn vereist, de Roerende Zaken verkopen in overeenstemming 

met toepasselijk recht. 
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25. De Pandgever is niet bevoegd de voorzieningenrechter te verzoeken te bepalen dat de Roerende Zaken verkocht 

mogen worden op een afwijkende wijze als bedoeld in artikel 3:251 BW. 
 

26. De Pandnemer is niet verplicht een mededeling te doen van een voorgenomen verkoop als bedoeld in artikel 3:249 

BW en evenmin is de Pandnemer verplicht kennis te geven van een verkoop als bedoeld in artikel 3:252 BW. 
 

27. De Pandnemer is niet verplicht eerst enig ander zekerheidsrecht uit te oefenen dat gevestigd is uit hoofde van of in 

verband met de Verhaalsregeling. 

 

28. De Pandnemer zal de opbrengst van de verkoop van enige Roerende Zaak aanwenden ter voldoening van de 

Gesecureerde Verbintenissen in overeenstemming met de bepalingen van de Verhaalsregeling en 

dwingendrechtelijke bepalingen van Nederlands recht. 

 

29. De Pandnemer is bevoegd enig pandrecht geheel of gedeeltelijk op te zeggen zoals bedoeld in artikel 3:81 lid 2 

onder d BW door middel van een schriftelijke mededeling aan de Pandgever. 

 

30. De Pandnemer is, behoudens gevallen van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van de Pandnemer, niet 

aansprakelijk jegens de Pandgever voor enig verlies of enige schade als gevolg van het uitoefenen of niet uitoefenen 

van enig recht uit hoofde van deze akte. 

 

31. De Pandgever zal alle kosten, verliezen, vorderingen en uitgaven vergoeden van welke aard dan ook (waaronder 

begrepen honoraria voor juridische bijstand) aan de zijde van de Pandnemer uit hoofde van of in verband met deze 

akte (daaronder mede begrepen het opmaken en registreren van deze akte, Artikel 16, de handhaving en/of 

uitwinning van het pandrecht en/of een wijziging van deze akte). 

 

32. De Pandgever verleent aan de Pandnemer een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om namens 

de Pandgever alle (beschikkings)handelingen te verrichten die de Pandnemer naar eigen inzicht noodzakelijk acht 

met het oog op (i) de vestiging en vervolmaking van de pandrechten door de Pandgever en/of (ii) een onbelemmerde 

en volledige uitoefening van die rechten door de Pandnemer, daaronder mede begrepen alle handelingen 

strekkende tot nakoming van enige verbintenis van de Pandgever uit hoofde van deze akte en het uitoefenen van 

enig recht van de Pandgever op of in verband met de Roerende Zaken. De Pandnemer mag daarbij als wederpartij 

van de Pandgever optreden, zelfs in het geval van een tegenstrijdig belang. De Pandgever doet hierbij afstand van 

zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en de Pandnemer aanvaardt hierbij die afstand.  

 

Overige bepalingen 

 

33. Voor zover rechtens toegestaan doet de Pandgever hierbij afstand van enig recht dat hij op enig moment mocht 

hebben om: 

a. deze akte in of buiten rechte te ontbinden of te vernietigen uit hoofde van de artikelen 6:228 en 6:265 BW of enige 

andere bepaling (onder enig toepasselijk recht); en 

b. de nakoming van enige verbintenis uit hoofde van of in verband met deze akte op te schorten uit hoofde van de 

artikelen 6:52, 6:262 en 6:263 BW of enige andere bepaling (onder enig toepasselijk recht). 
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34. De Pandgever kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van of in verband met of zijn rechtsverhouding onder 

deze akte niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

Pandnemer. 

 

35. De Pandnemer kan, voor zover toegestaan uit hoofde van de Verhaalsregeling, zijn rechten en verplichtingen uit 

hoofde van of in verband met en/of zijn rechtsverhouding onder deze akte overdragen door middel van cessie, 

schuldoverneming en/of contractsoverneming. De Pandgever verleent bij voorbaat zijn onherroepelijke toestemming 

en medewerking aan een dergelijke schuld- respectievelijk contractsoverneming. 

 

36. In geval van een gehele of gedeeltelijke overdracht aan een derde van de met de Gesecureerde Verbintenissen 

corresponderende vorderingen gaat het pandrecht, respectievelijk een met die vorderingen corresponderend 

onverdeeld aandeel daarin, over op die derde. 

 

37. De Pandnemer is bevoegd om alle informatie met betrekking tot de Pandgever en/of de Roerende Zaken te 

verstrekken aan de beoogde overnemende partij. 

 

Administratie en berekeningen van de Pandnemer 

 

38. De administratie en de boeken van een Pandnemer en de door een Pandnemer gemaakte berekeningen en 

vaststellingen ten aanzien van het bestaan en de omvang van de Gesecureerde Verbintenissen vormen volledig 

bewijs ten aanzien van het bestaan en de omvang van de Gesecureerde Verbintenissen en de andere feiten waarop 

zij betrekking hebben, behoudens tegenbewijs. De Pandgever kan zijn in de akte bedongen verplichtingen nimmer 

opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde. 

 

Gedeeltelijke nietigheid of vernietigbaarheid, wijzigingen 

 

39. Indien enige bepaling van deze akte op enig moment nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar is of mocht worden in 

enig opzicht onder enig toepasselijk recht, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de 

overige bepalingen van deze akte noch aan de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling onder enig ander 

toepasselijk recht. 

 

40. Deze akte kan alleen schriftelijk worden gewijzigd.  

 

Geen impliciete afstand of rechtsverwerking 

 

41. Afstand van enig recht uit hoofde van deze akte kan alleen plaatsvinden door middel van een daartoe strekkende 

schriftelijke mededeling. 

 

42. Het niet uitoefenen door de Pandnemer van een hem toekomend recht uit hoofde van of in verband met deze akte 

(hetgeen mede omvat het verlenen van uitstel door de Pandnemer aan de Pandgever om aan zijn verplichtingen uit 

hoofde van of in verband met deze akte te voldoen) houdt geen afstand in van dat recht en leidt niet tot 

rechtsverwerking. 
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43. De aan de Pandnemer uit hoofde van deze akte toekomende rechten en bevoegdheden laten onverlet de rechten 

en bevoegdheden die de Pandnemer overigens heeft naar Nederlands of ander toepasselijk recht. In geval van 

strijdigheid tussen de uit deze akte voortvloeiende rechten en bevoegdheden en rechten en bevoegdheden die hij 

overigens heeft naar Nederlands of ander toepasselijk recht, gaan de bepalingen van deze akte voor. 

 

*Rechten van de Pandgever bij derdenzekerheid1 

 

44. Voor zover de verpanding strekt tot zekerheid voor Gesecureerde Verbintenissen van een ander dan de Pandgever 

komt de Pandgever overeen te vestigen en vestigt hierbij tot zekerheid voor de tijdige en behoorlijke nakoming van 

de Gesecureerde Verbintenissen een pandrecht, bij wijze van derdenzekerheid, ten gunste van de Pandnemer op 

ieder recht van regres dat de Pandgever mocht hebben jegens de Schuldenaar. De Pandgever zal de Schuldenaar 

onmiddellijk na ontertekening van deze akte mededeling doen van de pandrechten gevestigd uit hoofde van dit 

Artikel door middel van een mededeling en de Pandnemer zo spoedig mogelijk een bewijs verstrekken van ontvangst 

van die mededeling door de Schuldenaar.  De Pandnemer mag, namens de Pandgever de uit hoofde van dit Artikel 

gevestigde pandrechten door middel van een schriftelijke verklaring opzeggen. 

 

45. Indien en voorzover de in Artikel 42 bedoelde pandrechten niet rechtsgeldig zijn gevestigd of indien van deze 

pandrechten afstand is gedaan of deze zijn opgezegd, zullen de regresrechten die de Pandgever jegens de 

Schuldenaar heeft of zal verkrijgen volledig zijn achtergesteld bij de Gesecureerde Verbintenissen. 

 

46. Indien en voorzover de in Artikel 42 bedoelde pandrechten niet rechtsgeldig zijn gevestigd, doet de Pandgever 

afstand van ieder recht van regres dat hij mocht hebben jegens de Schuldenaar. 

 

47. Voor zover de verpanding strekt tot zekerheid voor Gesecureerde Verbintenissen van een ander dan de Pandgever 

doet de Pandgever hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand  

a. van enig recht dat hij mocht hebben uit hoofde van artikel 3:233, 3:234, 6:139 of 6:154 BW; en 

b. van alle zekerheidsrechten en andere afhankelijke rechten die verbonden zijn aan de rechten van de Pandnemer 

waarin de Pandgever gesubrogeerd mocht worden, en de Pandnemer aanvaardt deze afstand. 

 

Rechts- en forumkeuze 

 

48. Op deze akte is Nederlands recht van toepassing. 

 

49. De rechtbank te Utrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiende uit of in verband met 

deze akte (daaronder mede begrepen een geschil omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze 

akte). 

 

Deze akte is gedateerd op de datum aangegeven aan het begin van deze akte. 

 

[handtekeningenpagina volgt]  

 

1 Indien geen sprake is van derden zekerheid dat art. 44 t/m 47 verwijderen. 
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HANDTEKENINGEN 

 

DE PANDGEVER 

 

 

 

 

 

 

[statutaire naam zorginstelling] 

Naam: ________________________ 

Functie: ________________________ 

Plaats: ________________________ 

 

 

DE PANDNEMER 

 

 

 

 

 

 

[statutaire naam Zekerhedenagent], in haar hoedanigheid van zekerhedenagent 

Naam: ________________________ Naam: ________________________ 

Functie: ________________________ Functie: ________________________ 

Plaats: ________________________ Plaats: ________________________ 
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BIJLAGE 1 

LIJST VAN ADRESSEN VAN LOCATIES VAN ROERENDE ZAKEN 

 

Naam van de locatie Adres 

  

  

  

 


