Bankwaarborg

Garantie van een kredietinstelling overeenkomstig artikel 8, 1° van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende
de bodemsanering en de bodembescherming.
Op te sturen naar:
OVAM
Team Bedrijven
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

De gegevens die in deze garantie worden gebruikt zijn te lezen als volgt:
......................................................................................
Zekerheidsteller Opdrachtgever bankwaarborg met maatschappelijke zetel aan de …………………………………..
te ……………………………………..
met ondernemingsnummer ……………………………..
Referentiedocument

Verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg

Referentienummer

JJJJ . MM . DD /..............
(datum ondertekening referentiedocument / dossiernummer)

Bedrag

(in letters) ……………………………………………………….... euro
………………............................................….. cent
(in cijfers …………………………. euro)

Minimale Looptijd

DD.MM.JJJJ

Bevoegde Overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110,
2800 Mechelen

Kredietinstelling

……………………………………………………………...
met maatschappelijke zetel aan de ………………. te ………………
met ondernemingsnummer ……………………………..

Referentie Kredietinstelling

……………………………………………………………...

(maximum 5 jaar na datum van ondertekening)

Artikel 1. Waarborgverklaring
De Zekerheidsteller stelt jegens de Bevoegde Overheid een financiële zekerheid tot waarborg van de
uitvoering van de verplichtingen omschreven in het Referentiedocument met Referentienummer.
De Kredietinstelling verbindt zich in die context in opdracht en voor rekening van de Zekerheidsteller
onherroepelijk de betaling op eerste verzoek te waarborgen tegenover en ten voordele van de
Bevoegde Overheid ten belope van maximum het Bedrag.
Elke betaling gedaan in het kader van deze bankwaarborg vermindert automatisch het Bedrag van de
bankwaarborg met het betaalde bedrag.

Artikel 2. Looptijd van de bankwaarborg
De bankwaarborg treedt in werking op de datum van ondertekening ervan en geldt minstens tot het
verstrijken van de Minimale Looptijd.
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De Kredietinstelling kan de bankwaarborg na het verstrijken van de Minimale Looptijd op elk ogenblik
beëindigen met een opzegtermijn van 6 maanden. De kennisgeving van de beëindiging gebeurt bij
aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Bevoegde Overheid. De opzegtermijn gaat in op de
datum van ontvangst van de kennisgeving.
Tijdens deze opzegtermijn kan de Bevoegde Overheid een beroep doen op de bankwaarborg ten
belope van het nog resterende bedrag.
Behoudens opzegging van de bankwaarborg door de Kredietinstelling blijft de bankwaarborg gelden na
het verstrijken van de Minimale Looptijd.

Artikel 3. Aanpassing en vrijgave van de bankwaarborg
Het Bedrag van de bankwaarborg kan worden afgebouwd na ontvangst of voorlegging van een brief
van de Bevoegde Overheid met de mededeling dat de verplichtingen omschreven in het
Referentiedocument met Referentienummer naar behoren worden uitgevoerd. In deze brief vermeldt
de Bevoegde Overheid het nieuwe Bedrag van de bankwaarborg.
Voor zover de bankwaarborg niet beëindigd is zoals omschreven in artikel 2 kan de bankwaarborg
worden vrijgegeven na ontvangst of voorlegging van een brief van de Bevoegde Overheid met de
mededeling dat de bankwaarborg mag worden vrijgegeven.

Artikel 4. Modaliteiten van het verzoek tot betaling
De Bevoegde Overheid kan enkel een beroep doen op de bankwaarborg ten belope van het nog
resterende bedrag middels een verzoek tot betaling bij aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de
Kredietinstelling. Indien de Kredietinstelling de bankwaarborg overeenkomstig artikel 2 heeft opgezegd,
dient het verzoek tot betaling de Kredietinstelling uiterlijk de laatste dag van de opzegtermijn te
bereiken.
Het verzoek tot betaling dient:
- de mededeling te bevatten dat de verplichtingen omschreven in het Referentiedocument met
Referentienummer niet of niet volledig zijn nagekomen en;
- vergezeld te zijn van een kopie van de brief van de Bevoegde Overheid aan de Zekerheidsteller
houdende de beslissing van de Bevoegde Overheid om de verplichtingen uit het Referentiedocument
met Referentienummer zelf uit te voeren.
De voorwaarden uit artikel 4, alinea 2 zijn niet van toepassing in geval de Bevoegde Overheid beroep
doet op de bankwaarborg tijdens de opzegtermijn zoals bepaald in artikel 2, alinea 2.
De betaling dient te gebeuren binnen 60 dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Artikel 5. Slotbepalingen
In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Mechelen en
Brussel bevoegd.
Voor de uitvoering van deze bankwaarborg en van al haar gevolgen doet de Kredietinstelling keuze
van woonplaats te …...……….....…………
Opgemaakt te Plaats, op Datum

….........................................................
….........................................................
(ondertekening door gemachtigde(n) van de kredietinstelling met vermelding van naam én functie)
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