Verpande rekening

Verpande rekening aangehouden bij een kredietinstelling overeenkomstig artikel 8, 3° 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 Integraal Kwaliteitsbeheer (Financiële zekerheden)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

De gegevens die in deze pandovereenkomst worden gebruikt zijn te lezen als volgt:
Zekerheidsteller - Pandgever ......................................................................................
met maatschappelijke zetel aan de …………………………………..
te ……………………………………..
met ondernemingsnummer ……………………………..
Referentiedocument

Verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg

Referentienummer

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

Bedrag

……………………………… euro (in letters : ……… euro ……… cent)

Bevoegde Overheid

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110,
2800 Mechelen

Kredietinstelling

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

RekeningnummerPandrekening

……………………………………………………………...

Referentie Kredietinstelling

……………………………………………………………...

Tussen de ondergetekenden, namelijk de Kredietinstelling, de Bevoegde Overheid en de
Pandgever wordt overeengekomen wat volgt:
1

2

3

De Pandgever verzoekt hierbij de Kredietinstelling om het Rekeningnummer, geopend op naam
van de Pandgever, ten belope van het Bedrag te blokkeren en dit ten titel van pand ten gunste van
de Bevoegde Overheid.
Deze inpandgeving geschiedt tot zekerheid van de uitvoering van de verplichtingen omschreven in
het Referentiedocument met Referentienummer.
De Pandgever en de Bevoegde Overheid duiden de Kredietinstelling aan als derde-pandhouder
van de Pandrekening. De Kredietinstelling aanvaardt deze aanstelling en is akkoord om op te
treden als derde-pandhouder.
De verplichting van de Kredietinstelling als derde-pandhouder bestaat erin het Bedrag te
blokkeren ten titel van pand en vrij te geven conform wat hierna wordt bepaald onder voorbehoud
van eventuele wettelijke of gerechtelijke belemmeringen.
De Pandgever machtigt de Bevoegde Overheid onherroepelijk om de gelden op de verpande
rekening te innen na ontvangst door de Kredietinstelling van een aangetekende brief van de
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4

5

6

7
8
9

Bevoegde Overheid met het verzoek tot betaling waarin de Bevoegde Overheid aan de
Kredietinstelling meedeelt dat de verplichtingen omschreven in het Referentiedocument met
Referentienummer niet of niet volledig zijn nagekomen.
Dit verzoek tot betaling dient vergezeld te zijn van een kopie van de brief van de Bevoegde
Overheid aan de Pandgever houdende de beslissing van de Bevoegde Overheid om de
verplichtingen uit het Referentiedocument met Referentienummer zelf uit te voeren.
De betaling dient te gebeuren binnen 60 dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.
De Pandgever kan beschikken over het saldo van de Pandrekening na ontvangst door of
voorlegging aan de Kredietinstelling van een brief van de Bevoegde Overheid met de mededeling
dat de Pandrekening mag worden vrijgegeven.
De Pandgever verklaart en waarborgt dat de Pandrekening niet reeds tot enigerlei vorm van
zekerheid werd verstrekt en/of zal verstrekt worden ten gunste van derden voorafgaandelijk aan
het aangaan van de huidige overeenkomst en/of na het aangaan ervan.
De Pandgever aanvaardt uitdrukkelijk de toepassing van de [Algemene en Bijzondere
Bankvoorwaarden op alle verrichtingen] (in te vullen conform de Kredietinstelling) inzake de
hierbij geopende Pandrekening, met uitzondering van het beding van eenheid van rekening.
De intresten van de verpande tegoeden worden, na inhouding van de roerende voorheffing en de
gebruikelijke bankkosten, vrijgegeven.
Als vergoeding voor de prestaties vraagt de Kredietinstelling ………………..................................
De rechten en plichten van alle betrokken partijen zijn onderworpen aan Belgisch recht. Voor alle
geschillen zijn de rechtbanken van Mechelen en Brussel bevoegd.

Opgemaakt te Plaats op Datum in drie exemplaren van elk twee bladzijden, één voor de pandgever,
één voor de Kredietinstelling en één voor de Bevoegde Overheid.
De Pandgever:

……………………………..............................
De Kredietinstelling:

……………………………..............................

……………………………..............................

(ondertekening door gemachtigde(n) van de kredietinstelling met vermelding van naam én functie)
OVAM:
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Ann Cuyckens
Afdelingshoofd

……………………………..............................
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