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PANDAKTE 
VORDERINGEN EN BEDRIJFSINVENTARIS 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. De heer …………., geboren … …………. 19… en wonende aan de ……………. … te 

(…….. …) ……………., ten deze handelende als rechtsgeldig vertegenwoordiger van 
………………. B.V., die hierna zal worden aangeduid als “Geldgever”; en 
“Pandhouder” 

Of 
De heer …………, geboren op … ……… 19…, te …………., wonende aan ………… te 
(…….. …) …………., hierna te noemen geldgever en pandhouder, 
 
en 
 
2. De heer ………………, geboren op ……… 19… en wonende aan de …………. te 

(…….. ….) ………….., ten deze handelend voor zich en als rechtgeldig 
vertegenwoordiger van ……………. B.V., hierna zal worden aangeduid als “Geldnemer” 
of “Pandgever”; 

 
 
Hierna gezamenlijk te duiden als “Partijen”, 
 
IN AANMERKING NEMENDE: 
 

- dat Geldnemer geldleningen heeft verkregen van Geldgever  
Optioneel: 
en mogelijk in de toekomst zal verstrekken, hierna de geldleningen; 

- Dat geldgever verlangt en geldnemer bereid is tot het verstrekken van zekerheid ten 
behoeve van de huidige  
Optioneel: 
en toekomstige geldleningen; 

- Dat deze zekerheid (onder meer) zal worden verstrekt in de vorm van verpanding waarvan 
de voorwaarden middels deze pandakte worden vastgelegd. 

- Dat deze pandakte deel zal uit maken van de overeenkomst van Geldlening, zoals 
mondeling overeengekomen d.d. ………. 20…, opgemaakt en getekend te ………….. op 
… ……… 20…., alle overige reeds verstrekte leningen  
Optioneel: 

- en alle toekomstige nog te verstrekken geldleningen.  
 
 
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
Art. 1.  Pand op vorderingen en bedrijfsinventaris 
 



    Parafen 

- pagina 2 van 9 -   

 

 

   ________________ 

 Gelet op de geldleningen geeft de Geldnemer tot meerdere zekerheid voor de voldoening 
van al hetgeen nu of te eniger tijd mocht blijken verschuldigd te zijn, uit welke hoofde ook, 
een eerste pandrecht respectievelijk reeds nu voor alsdan in eerste pand, welke in 
pandgeving de Geldgever aanvaardt: 

 
Vorderingen: 
 Alle vorderingen (waaronder begrepen eventuele andere rechten) van de schuldenaar die 

thans reeds bestaan of zullen voortvloeien uit een thans reeds bestaande rechtsverhouding 
terzake van de uitoefening van zijn Activiteit door de Geldnemer, waartoe onder meer 
behoren de vorderingen die zijn vermeld op de aan deze akte als Bijlage 1 gehechte lijst 
dan wel de als Bijlage 3 opgenomen jaarrekening 201… van …………….. BV. Hiertoe 
worden uitdrukkelijk ook (toekomstige) vorderingen als gevolg van toekomstige verkopen 
bedoeld dan wel vorderingen uit verzekeringspenningen). 

 
Bedrijfsinventaris algemeen: 
 De gehele bedrijfsinventaris behorende tot de onderneming, zoals de zaken die zijn 

vermeld op Bijlage 2 dan wel de als Bijlage 3 opgenomen jaarrekening 201… van 
………………… BV, voor het overige zaken die aan partijen wel bekend zijn, zodat geen 
nadere specificatie vereist is; 
-  alle hiervoor bedoelde zaken, welke in de toekomst tot de bedrijfsinventaris van de 

onderneming zullen gaan behoren; 
-  alle overige zaken thans behorende tot het voormelde bedrijf, daaronder begrepen de 

zaken welke niet op (gehuurde) bedrijfsterreinen of in de (gehuurde) 
bedrijfsgebouwen aanwezig zijn of gebruikt worden, zoals bedrijfsauto's en dergelijke, 
en voor het overige zaken die aan partijen wel bekend zijn, zodat geen nadere 
specificatie vereist is; 

-  alle hiervoor bedoelde zaken, welke in de toekomst tot het bedrijf van de 
onderneming zullen behoren of in de plaats komen van vorenbedoelde zaken; 

-  de gehele voorraad van …………….., in bewerking zijnde ………….. en voor 
bedrijfsmatige exploitatie gereed zijnde zaken behorende tot de onderneming, etc. 
zoals deze thans aanwezig is in of op de tot de onderneming te rekenen 
bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen of elders, en voor het overige zaken die aan 
partijen wel bekend zijn, zodat geen nadere specificatie vereist is; 

-  alle gehele voorraad van ………………, in bewerking zijnde …………… en voor 
bedrijfsmatige exploitatie gereed zijnde zaken, welke in de toekomst tot de totale 
voorraad van de onderneming zullen gaan behoren . 

- Deze lijsten, zoals opgenomen in de bijlage zullen periodiek actueel worden 
gehouden en periodiek worden geregistreerd bij de belastingdienst. 

- De Bijlage 1, 2 en 3 maken integraal deel uit van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 2. Bevoegdheid tot verpanding 
 

Geldlener en Geldgever bevestigen dat zij tot de onderhavige verpanding bevoegd zijn en 
het verpande niet verder heeft bezwaard. 

 
3 De verpanding heeft mede betrekking op de rente en eventuele kosten met betrekking tot 

de in de considerans bedoelde geldleningen. 
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4. Zonder toestemming van Geldgever is Geldlener niet bevoegd de bij deze overeenkomst 
verpande zaken aan derden over te dragen, hierop een (beperkt) recht ten behoeve van een 
ander dan de geldgever te vestigen of rechten verbonden aan de zaken geheel of gedeeltelijk 
prijs te geven. 

 
5. Voor zover de verpande zaken vorderingen op derden betreffen, met inbegrip van alle 

nevenrechten, is de Geldgever bevoegd door middel van een mededeling van de 
verpanding aan de debiteur van de vorderingen renten en aflossingen op de hoofdsom te 
incasseren. Geldgever zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken als de geldlener 
nalatig is in het (tijdig) betalen van rente en aflossing op de Geldlening. 

 
6 Geldgever en Geldnemer, zullen zich belasten met het registreren (fotograferen, vastleggen, 

etc.) van deze overeenkomst en de bijlagen bij de Belastingdienst.  
 
7.  De kosten van deze akte zijn voor rekening van de Geldnemer.  
 
8. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele uit deze 

overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Arnhem. 

 
Aldus getekend in drievoud te ……………. d.d. … …………. 201… 
 
 
Geldgever Geldnemer 
 
 
 
 
 
________________________ ______________________ 
De heer …….. De heer ………..  
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Bijlage 1 bij de pandakte d.d. ....... ………… 20… 
  
Opsomming van de vorderingen: 
 
Gegevens van de debiteur Bedrag van de vordering Gegevens van de vordering 
1. ……………………………………………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………………………………………. 
5. etc. 
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Bijlage 2 bij de pandakte d.d. ..... ……….. 201… 
 
Opsomming van de bedrijfsinventaris: 
 
1. …………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………. 
5. etc. 
 


