
 

 

Overeenkomst tot verpanding van vorderingen 

 

De ondergetekenden: 

 

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

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

te noemen: pandnemer; 

 

In aanmerking nemende dat:  

- de pandgever tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van 

een geldleningovereenkomst welke ondertekend is d.d. [datum] /een rekening-

courantovereenkomst * ten gunste van pandnemer een pandrecht zal vestigen op de 

vorderingen van pandgever;  

 

- Partijen de voorwaarden waaronder het pandrecht wordt gevestigd hierbij schriftelijk wensen 

vast te leggen. 

 

Komen overeen als volgt: 

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

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

rekening-courant al of niet uit tengevolge van een kredietovereenkomst, dan wel uit welke 

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

te nemen: alle vorderingen (waaronder begrepen eventuele andere rechten) van de 

pandgever die thans reeds bestaan of zullen voortvloeien uit een thans reeds bestaande 

rechtsverhouding ter zake van de uitoefening door de pandgever van zijn bedrijf, waartoe 

onder meer behoren de vorderingen die zijn vermeld op de aan deze akte gehechte door 

beide partijen (op elke bladzijde geparafeerde en op de laatste bladzijde ondertekende) 

pandlijst.  

 

2. De pandgever verbindt zich voortdurend vorderingen op derden die na ondertekening van 

deze overeenkomst zullen ontstaan, en vorderingen die rechtstreeks zullen worden verkregen 

uit rechtsverhoudingen die na ondertekening van deze overeenkomst zullen ontstaan, door 

middel van pandlijsten aan de pandhouder te verpanden. Daarnaast geeft pandgever 

pandhouder de onherroepelijke volmacht om deze vordering aan zichzelf te verpanden 

(pandhouder) en alles te doen wat dienstig aan de verpanding. Pandgever zal aan 

Pandhouder 1 keer per [invullen] een overzicht verstrekken van deze vordering van derden 

die zijn verkregen door Pandgever.  

 

3. De pandgever is verplicht in de pandlijst te verklaren dat hij bevoegd is tot het verpanden van 

de daarin opgenomen vorderingen en dat op deze vorderingen geen beslag is gelegd en geen 

ander pandrecht dan ten behoeve van de pandnemer of een recht van vruchtgebruik rust. 

 

4. De vestiging van het pandrecht geschiedt door registratie van deze akte alsmede de in te 

dienen pandlijsten bij de Belastingdienst. Pandgever/Pandnemer* verplicht zich hiervoor zorg 

te dragen. 

 

5. Zonder schriftelijke toestemming van pandnemer is de pandgever niet bevoegd zijn bestaande 

of toekomstige vorderingen aan derden over te dragen, respectievelijk te leveren of hierop een 

recht van vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de pandgever te 


