
 

Verpanding roerende zaken (bezitloos pandrecht) 

  

De ondergetekenden: 

 

1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam], gevestigd te [ades 

en woonplaats] ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna 

te noemen: pandgever; 

 

2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam], gevestigd te [adres 

en woonplaats] ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna 

te noemen: pandnemer; 

 

Komen overeen als volgt: 

 

1. De pandgever verklaart hierbij ten behoeve van pandnemer tot meerdere zekerheid voor de 

voldoening van al hetgeen de pandgever [naam] nu of te eniger tijd verschuldigd mocht zijn, uit 

welke hoofde ook, in eerste pand te geven, welke inpandgeving de pandnemer hierbij verklaart 

aan te nemen: 

 

a) de gehele bedrijfsinventaris behorende tot de onderneming, zoals deze thans aanwezig is in de     

tot de onderneming te rekenen bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen, voor zover geen registergoed, 

die zijn vermeld op een door partijen ondertekende en aan deze akte vast te hechten staat, alsmede 

ook alle zaken, welke in de toekomst tot de bedrijfsinventaris van de onderneming zullen gaan 

behoren, hierna te noemen ‘de (verpande) zaken’; 

 

en/of 

 

b) de gehele voorraad van grondstoffen, halffabrikaten, in bewerking zijnde materialen en voor 

bedrijfsmatige exploitatie gereed zijnde zaken behorende tot de onderneming, zoals deze thans 

aanwezig is in of op de tot de onderneming te rekenen bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen of 

elders, die zijn vermeld op een door partijen ondertekende en aan deze akte vast te hechten staat, 

alsmede alle grondstoffen, halffabrikaten, in bewerking zijnde materialen en voor bedrijfsmatige 

exploitatie gereed zijnde zaken, welke in de toekomst tot de totale voorraad van de onderneming 

zullen gaan behoren, hierna te noemen: ‘de (verpande) zaken’. 

 

2. Pandgever verklaart hierbij dat de hiervoor in artikel 1 genoemde zaken hem in volle eigendom 

toebehoren en dat hij tot verpanding bevoegd is. Op de zaken is geen beslag gelegd en deze zijn 

niet eerder verpand. Er berust hierop geen recht van vruchtgebruik of een retentierecht of ander 

beperkt recht. 

 

3. Deze verpanding geschiedt tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen pandnemer 

van pandgever te vorderen heeft of te eniger tijd mocht hebben voortvloeiende uit een rekening-

courant, al of niet ten gevolge van een kredietovereenkomst of borgstelling. 

 

4. Ten aanzien van het bestaan en het bedrag van de schulden, tot zekerheid waarvoor deze 

verpanding strekt, zal pandgever zich gedragen naar en genoegen nemen met de boeken van 

pandnemer, een en ander behoudens door pandgever te leveren tegenbewijs. 

 

5. Pandgever is, zolang hij de in pand gegeven zaken onder zich heeft, verplicht deze zaken 

zorgvuldig te behandelen en deze zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. In 

geval van slijtage, veroudering en beschadiging is pandgever verplicht om de versleten, 

verouderde, beschadigde zaken te vervangen door nieuwe zaken.  

 


