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PANDAKTE  
……….. B.V. EN DE HEER ………….. 

 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……….. B.V., statutair en feitelijk 
gevestigd te …………….. aan de ………….. te (…….. …) ……………, en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer ……………., hierna te noemen geldlener en pandgever, 
 
En 
 
De heer …………, geboren op … ……… 19…, te …………., wonende aan ………… te 
(…….. …) …………., hierna te noemen geldgever en pandhouder, 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 dat geldlener een geldlening heeft verkregen van geldgever op ............................. , ten bedrage 
van ......................., met een looptijd van .......... ten behoeve voor de aanschaf van een 
beleggingsportefeuille (hierna de Geldlening); 

 dat geldgever verlangt en geldlener bereid is tot het verstrekken van zekerheid ten behoeve 
van de Geldlening; 

 dat deze zekerheid (onder meer) zal worden verstrekt in de vorm van verpanding. 
 
 
ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1  Pand 
 
1. Gelet op de Geldlening verpandt de geldlener bij deze aan de geldgever, welke verpanding 

de geldgever aanvaardt, de beleggingsportefeuille bij de ……………. Bank met 
rekeningnummer ………………. en bij de ………………… Bank met rekeningnummer 
………………………… . Indien partijen dat ter voorkoming van misverstanden voor 
identificatie doeleinden nodig mochten oordelen, zullen de beleggingen worden 
gespecificeerd op de bijlage. Indien de beleggingsportefeuille regelmaat wijzigt zal 
geldnemer ten behoeve van de bepaalbaarheid van het pand de bijlage aanpassen en laten 
registreren. 

2. De bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 
3. Geldlener bevestigt dat hij tot de onderhavige verpanding bevoegd is. 

 
 

Artikel 2  Rente en kosten 
 

De verpanding heeft mede betrekking op de rente en eventuele kosten met betrekking tot de 
Geldlening. 
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Artikel 3  Beperking handelingsbevoegdheid verpande zaak 
 

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. 

 
 
Artikel 4  Incasso mogelijkheden geldgever bij vordering 
 

Voorzover de verpande zaken vorderingen op derden betreffen, 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. 

 
 

Artikel 5  Registratieplicht 
 

Geldgever zal zich belasten met het registreren van deze overeenkomst bij de 
Belastingdienst afdeling registratie en successie.  

 
 

Artikel 6  Kosten 
 

De kosten van deze akte zijn voor rekening van de geldgever. 
 
 

Aldus opgemaakt in drievoud te ..............................., de ..................................... 
 
 
Pandgever Pandnemer 
 
 
 
------------------------ --------------------------- 
De heer …….. De heer ………… 
 Namens ………….. 
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Bijlage bij de pandakte d.d. ............................ 

[opsomming van verpande zaken] 
1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………………………. 
7. ………………………………………………………………………………………. 
8. ………………………………………………………………………………………. 
9. ………………………………………………………………………………………. 
10. ………………………………………………………………………………………. 
11. ………………………………………………………………………………………. 
12. ………………………………………………………………………………………. 
13. ………………………………………………………………………………………. 
14. ………………………………………………………………………………………. 
15. ………………………………………………………………………………………. 
16. ………………………………………………………………………………………. 
17. ………………………………………………………………………………………. 
18. ………………………………………………………………………………………. 
19. ………………………………………………………………………………………. 
20. ………………………………………………………………………………………. 
21. ………………………………………………………………………………………. 
22. ………………………………………………………………………………………. 
23. ………………………………………………………………………………………. 
24. ………………………………………………………………………………………. 
25. ………………………………………………………………………………………. 
26. ………………………………………………………………………………………. 
27. ………………………………………………………………………………………. 
28. ………………………………………………………………………………………. 
29. ………………………………………………………………………………………. 
30. ………………………………………………………………………………………. 
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Belastingdienst …………/Kantoor …………. 
T.a.v. afdeling Registratie en Successie 
Postbus ……….. 
…… ….  ……………… 

………………… 20… 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft: Pandakte met bijlage ter registratie 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand treft u aan een pandakte met bijlage. Deze pandakte is door de betrokkenen 
ondertekend. 
 
Wij verzoeken u deze pandakte met bijlagen te registreren en na registratie aan ons retour te 
zenden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
________________ 
De heer/Mevrouw …………………. 
 
 
Bijlage: 
 
 


