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Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden
Bepaalde woorden in de pandakte en in deze algemene voorwaarden leggen wij hieronder uit.
Bank, wij:
de partij aan wie u een pandrecht geeft of heeft gegeven. Zijn dat meer partijen?
Dan bedoelen wij die partijen samen. Maar ook iedere partij apart. Met ‘bank’, ‘wij’
en ‘ons’ worden ook alle rechtsopvolgers van deze partijen bedoeld.
Bedrijf:
elk bedrijf of beroep dat u uitoefent.
Bedrijfsmiddelen:
alle roerende zaken van uw bedrijf. Bijvoorbeeld inventaris en uitrusting van
uw bedrijf, installaties, machines, glasopstanden, werktuigen, gereedschap,
instrumentarium, apparatuur, transportmiddelen, voorraden, dieren, land- en
tuinbouwproducten.
Debiteur:
degene voor wiens schulden het pandrecht als zekerheid geldt. Zijn dat meer
(rechts)personen? Dan bedoelen we die debiteuren samen. Maar ook iedere
debiteur apart.
Dieren:
alle dieren van uw bedrijf.
Effecten:
1 -	
een aandeel of een ander daarmee gelijk te stellen verhandelbaar
waardebewijs of recht
		 - een obligatie of een ander verhandelbaar schuldinstrument
		 -	elk ander verhandelbaar waardebewijs waarmee aandelen, obligaties of een
ander verhandelbaar schuldinstrument door uitoefening van de daaraan
verbonden rechten of door conversie kan worden verworven of dat in geld
wordt afgewikkeld
2 een geldmarktinstrument (zoals depositocertificaten en commercial paper)
3	een recht van deelneming in een beleggingsinstelling (zowel actief beheerde
beleggingsfondsen als indextrackers)
4 - een optie
		 - een future
		 - een swap
		 - een (rente)termijncontract
		 -	
een ander derivatencontract dat betrekking heeft op effecten, valuta,
rentevoeten, rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen,
grondstoffen of een andere economische waarde en dat kan worden
afgewikkeld door middel van materiële levering of in contanten
5	alle op een effectenrekening geadministreerde vorderingen die u terzake van de
hiervoor onder 1 tot en met 4 vermelde effecten van een bepaalde soort op ons
en/of anderen heeft of zal verkrijgen
6	
al hetgeen wij van tijd tot tijd als effect zullen aanmerken en wij op een
effectenrekening administreren.
Goed/Goederen:
alle zaken en alle vermogensrechten. Bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, voorraden,
inventaris. Maar bijvoorbeeld ook vorderingen en immateriële activa zoals merken.
Inventaris:
alle inventaris en uitrusting van uw bedrijf. Bijvoorbeeld machines, installaties,
werktuigen, gereedschappen, instrumentarium, apparatuur en transportmiddelen.
Land- en tuinbouwproducten:
alle land- en tuinbouwproducten van uw bedrijf. Bijvoorbeeld vruchten, gewassen,
bollen, knollen, planten, bomen, heesters en struiken, die op het land staan en/of
zijn geoogst, gerooid of afgescheiden.
Onderpand: elk goed waarop u ons een pandrecht gaat geven of heeft gegeven.
Pandakte:
de akte waarin u ons een pandrecht geeft of heeft gegeven en waarin deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Ook bedoelen we de
vervolgpandakte(n).
Pandrecht:
het pandrecht dat u ons geeft door middel van de pandakte.
Rabobank Groep:
de economische eenheid waarin wij samen met andere rechtspersonen
organisatorisch verbonden zijn.
Schulden:
de verplichtingen van de debiteur aan ons waarvoor het pandrecht als zekerheid
geldt. Dat kan bijvoorbeeld een lening of een krediet zijn en de rente daarvoor. Of
kosten die wij gemaakt hebben.
U/Pandgever:
de (rechts)personen die ons in de pandakte een pandrecht gaan geven of hebben
gegeven. Zowel samen als ieder apart.
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Transportmiddelen:

Vervolgpandakten:
Voorraden:

alle voertuigen en vervoersmiddelen van uw bedrijf. Ook als deze geen motor
hebben. Bijvoorbeeld (vracht)auto’s, heftrucks en niet te boek gestelde vaartuigen
en vliegtuigen.
de pandakten die worden opgemaakt na de eerste pandakte. Deze pandakten zijn
bedoeld om ook goederen die u in de toekomst krijgt aan ons te verpanden.
alle voorraden van uw bedrijf. Bijvoorbeeld grondstoffen, halffabrikaten, geld en
geldwaarden.
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Hoofdstuk 2 Wat geldt voor alle pandrechten
1 Waarvoor geldt het pandrecht
1 Het pandrecht geldt voor alle schulden van de debiteur aan ons. Dit kunnen schulden zijn die de debiteur nu al
heeft of later kan hebben aan ons, in verband met elke rechtsverhouding tussen de debiteur en ons, bijvoorbeeld
in verband met een financiering. Het pandrecht geldt ook voor renten en kosten die de debiteur voor schulden
moet betalen. Ook als het gaat om rente en kosten over een periode langer dan drie jaar.
2 Hebben wij kosten gemaakt voor het onderpand? Dan geldt het pandrecht ook voor die kosten. In het artikel ‘Wat
spreken wij met u af over kosten’ leest u wat voor kosten dit kunnen zijn.
2 Wat valt er allemaal onder het pandrecht
1 In de pandakte staat op welk onderpand u het pandrecht vestigt. Onder het pandrecht vallen ook:
• huidige en toekomstige goederen die horen bij het onderpand. Bijvoorbeeld reserve-onderdelen
• goederen waarvan u het voorwaardelijke eigendom heeft gekregen
• goederen waarvan u het eigendomsrecht heeft voorbehouden
• goederen van u die bij een ander zijn, ongeacht waar deze goederen zich bevinden
• huidige en toekomstige fysieke en digitale documenten die horen bij het onderpand en/of die nodig zijn om
het pandrecht uit te kunnen winnen. Bijvoorbeeld eigendomsbewijzen, garantiebewijzen, BTW-certificaten,
handleidingen en technische tekeningen, facturen, overeenkomsten, en correspondentie
• fysieke en elektronische gegevensdragers waaruit het onderpand blijkt. Bijvoorbeeld de administratie en
correspondentie.
2 Heeft u een pandrecht gegeven op een goed waarvan u niet volledig eigenaar of rechthebbende bent? Dan is
uw aandeel in dat goed aan ons verpand.
3 Onderpand in goede staat houden en verzekeren
1 U moet ervoor zorgen dat het onderpand blijft bestaan en dat de omvang van het onderpand niet afneemt.
Ook moet u de waarde van het onderpand beschermen. Als het nodig is, moet u daarvoor maatregelen nemen.
2 U moet het onderpand verzekeren en verzekerd houden bij een verzekeringsmaatschappij tegen de gebruikelijke
risico’s. En u moet het onderpand verzekeren tegen andere risico’s als wij dat nodig vinden.Wij mogen beoordelen
of wij de verzekering acceptabel vinden. Ook mogen wij informatie over u en over het onderpand opvragen bij
de verzekeringsmaatschappij.
4 Wat spreken wij met u af over kosten
1 U moet alle kosten en belastingen voor het onderpand op tijd betalen. Bijvoorbeeld verzekeringspremies. Als u
dat niet doet, mogen wij die kosten en belastingen betalen.
2 Vragen wij u om aan te tonen dat u de kosten voor het onderpand heeft betaald? Bijvoorbeeld door een
betaalbewijs. Dan moet u ons dit bewijs direct geven.
3 Maken wij kosten voor het onderpand? Bijvoorbeeld:
• voor het vestigen van het pandrecht
• voor het behoud van het onderpand en onze rechten
• voor een regeling met een schuldeiser van u, bijvoorbeeld een leverancier die zijn eigendom heeft
voorbehouden bij levering van goederen aan u
• voor het onderhoud van het onderpand
• voor registraties
• voor het uitoefenen van het pandrecht, zoals incassokosten, boedelbijdrage of kosten voor uitwinning
• van een procedure buiten de rechter om. Deze kosten zijn minimaal 10% van het bedrag dat u ons had
moeten betalen. Met een minimum van € 500,-.
Dan zijn die kosten voor uw rekening. U moet deze kosten direct aan ons terugbetalen als wij daarom vragen.
5 Wie mogen wij informatie geven
1 Wij mogen informatie over u, het pandrecht en rechten die te maken hebben met het pandrecht altijd geven aan:
• de debiteur
• anderen die wij hebben ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld een accountant, advocaat, notaris, taxateur of
incassobureau zijn
• een binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, en
• anderen die betrokken zijn bij de financiering of rechten die te maken hebben met het pandrecht.
Die anderen kunnen bijvoorbeeld borgen of derdezekerheidsgevers zijn, maar ook rechtsopvolgers van ons.
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2 Wij mogen deze informatie ook geven aan andere onderdelen van de Rabobank Groep. Die informatie mogen wij
aan die andere onderdelen geven om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld om:
• de afspraken die wij met u gemaakt hebben, te kunnen uitvoeren
• onze bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te houden. Bijvoorbeeld (klant)acceptatiebeleid op groepsniveau
• u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, en
• ervoor te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.
U kunt ons laten weten dat u niet wil worden benaderd voor commerciële doeleinden.
6 Welke informatie moet u ons geven
1 U moet het ons direct laten weten als er iets gebeurt met u of met het onderpand wat voor ons van belang kan
zijn. Bijvoorbeeld als er iets gebeurt waardoor de waarde van het onderpand meer daalt of kan dalen dan normaal
is.
2 Wij mogen u informatie vragen over het onderpand. Ook mogen wij u vragen om stukken die betrekking hebben
op het onderpand. Wij mogen u die informatie bijvoorbeeld vragen om inzicht te krijgen in de waarde van het
onderpand, of om aan wettelijke eisen te kunnen voldoen.
3 Vragen wij u om informatie of bepaalde bewijsstukken? Dan moet u ons die informatie of bewijsstukken direct
geven. Op de manier die wij vragen. Dit kan ook inhouden dat u ons de gegevensdragers waar de informatie op
staat moet geven. U moet ons dan de juiste informatie geven en geen relevante informatie achterhouden.
7 Mededelingen
1 U moet mededelingen aan ons sturen naar het adres dat in de pandakte staat. Bent u met meer pandgevers?
Dan mogen wij ervan uit gaan dat als één van u iets aan ons meedeelt, dat namens ieder van u is.
2 Bent u met meer pandgevers? Dan hoeven wij maar één van u te informeren. Wij mogen ook uitsluitend aan één
van u mededelingen doen en documenten sturen. U zorgt er dan zelf voor dat ieder van u dit ontvangt.
8 Wat mogen wij doen
1 Wij mogen:
• alles doen om het pandrecht te vestigen, ook in andere landen en rechtsgebieden. Wij mogen, ook namens
u, de benodigde documenten tekenen, bijvoorbeeld om het pandrecht in te laten schrijven in de daarvoor
bestemde registers
• alles doen om het onderpand in stand en in goede staat te houden
• het pandrecht meedelen aan anderen. Bijvoorbeeld aan degene bij wie het onderpand is. Of aan de
schuldenaar van een vordering die aan ons is verpand
• informatie over het onderpand opvragen bij anderen
• met anderen regelingen treffen over het onderpand, bijvoorbeeld het betalen van uw leverancier die zijn
eigendom heeft voorbehouden bij levering van goederen aan u en het betalen van iemand die een
retentierecht uitoefent
• alle (rechts)maatregelen nemen die wij voor het onderpand nodig vinden
• rechten en vorderingen die samenhangen met het onderpand uitoefenen. En zekerheden die samenhangen
met het onderpand uitwinnen. Bijvoorbeeld een (bank)garantie of een hypotheekrecht
• het onderpand herverpanden
• verder alles doen en nalaten voor het onderpand wat wij nodig vinden.
2 Wij mogen wat hiervoor in lid 1 staat doen als wij dit nodig vinden. Wij hoeven u en de debiteur daarover niet
te informeren. Wij kunnen u vragen iets te doen of juist niet te doen zodat wij wat hiervoor in lid 1 staat kunnen
doen. U moet daar dan aan meewerken.
9 Uw bevoegdheden gaan over op ons
1 U draagt al uw bevoegdheden die samenhangen met het onderpand aan ons over. Dit doet u door het
ondertekenen van de pandakte. Hierdoor mogen wij al deze bevoegdheden uitoefenen.
Voorbeelden van bevoegdheden die u aan ons overdraagt zijn: een huur-, lease-, huurkoop- en
bruikleenovereenkomst opzeggen, betaling vragen van een vordering, een betaling ontvangen, een vordering
opzeggen (ook wanneer de vordering niet opeisbaar is, maar door opzegging opeisbaar kan worden gemaakt),
kwijtschelding verlenen, een afbetalingsregeling afspreken, een vordering tot nakoming omzetten in een
vordering tot schadevergoeding, een overeenkomst waaruit een verpande vordering voortvloeit beëindigen,
bijvoorbeeld door deze overeenkomst te ontbinden, nakoming vorderen van een overeenkomst waaruit een
verpande vordering voortvloeit, een vordering indienen ter verificatie, dividend innen, een merk namens u laten
registreren, beslag leggen ten laste van een schuldenaar van een verpande vordering en een betalingsregeling
met hem treffen.
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2 Deze overgang van bevoegdheden is onlosmakelijk onderdeel van het pandrecht.
3 U mag deze bevoegdheden blijven gebruiken, totdat:
• u op grond van de wet niet meer (alleen) over uw vermogen mag beschikken
• een van de volgende regelingen is uitgesproken of aangevraagd voor u of de debiteur:
• faillissement
• surseance van betaling
• een wettelijke schuldsanering
• een andere insolventieregeling.
• er een schuldeisersakkoord wordt aangeboden voor u of de debiteur,
• u een mededeling doet als bedoeld in artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990 of artikel 60 Wet
financiering sociale verzekeringen in samenhang met artikel 36 van de Invorderingswet 1990. Of een
soortgelijke mededeling op grond van wetgeving die daarvoor in de plaats komt
• u onder curatele wordt gesteld of uw vermogen onder bewind of beheer wordt gesteld of er hiervoor een
aanvraag wordt ingediend, of
• vergelijkbare regelingen naar buitenlands of internationaal recht worden genomen
• wij u meedelen dat u dit niet meer mag
• als het onderpand een vordering is: het pandrecht aan de schuldenaar van de verpande vordering is
meegedeeld.
Als u uw bevoegdheden uitoefent, moet u rekening houden met ons belang. Bij twijfel overlegt u met ons.
10 Inspectie en taxatie
1 Als wij dat nodig vinden, mogen wij het onderpand laten inspecteren en/of de waarde van het onderpand laten
vaststellen.
2 Van elk onderpand moet u, als wij daarom vragen, een actueel taxatierapport aan ons geven van een taxateur
die door ons is goedgekeurd. De taxateur mag in het taxatierapport zijn aansprakelijkheid tegenover de bank niet
beperken. Wij mogen ook andere eisen stellen aan het rapport. U moet ons dit taxatierapport geven binnen de
door ons gestelde termijn.
3 Vinden wij het nodig om een opdracht voor een (her)taxatie te geven? Dan mogen wij dit namens onszelf,
namens u of samen met u doen. Wij kiezen de taxateur en mogen de grondslagen en uitgangspunten voor
de (her)taxatie vaststellen en wijzigen. Bent u niet de opdrachtgever van de (her)taxatie? Dan hoeven wij u het
taxatierapport niet te geven.
4 U moet alle medewerking verlenen bij de inspectie of de (her)taxatie. U moet bijvoorbeeld de inspecteur of
taxateur toegang (laten) geven tot elk onderpand dat getaxeerd moet worden. Ook moet u alle informatie en
documenten geven die hij nodig heeft. Wij mogen hem ook informatie en documenten geven.
5 U moet in alle gevallen de kosten betalen.
11 Wilt u iets doen met het onderpand
1 U mag het onderpand niet met een beperkt recht bezwaren, zoals een pandrecht. Ook mag u het onderpand
niet overdragen. Of daarvoor een licentie of een ander gebruiksrecht verlenen. U mag het onderpand niet ter
reparatie of voor andere werkzaamheden aan een ander geven als die ander daardoor een retentierecht zou
kunnen uitoefenen. Ook mag u het onderpand niet om een andere reden aan een ander geven. Dit mag wel als
wij u daarvoor vooraf schriftelijke toestemming geven.
2 U mag niets meer doen met het onderpand als een van de situaties die hiervoor in lid 3 van het artikel
‘Uw bevoegdheden gaan over op ons’ zich voordoet.
12 Hoe mogen wij het pandrecht uitwinnen
1 Komt u of de debiteur de verplichtingen tegenover ons niet na? Of verwachten wij dat dit gaat gebeuren? Dan
mogen wij het pandrecht uitwinnen.
2 U moet alles doen of nalaten wat wij nodig vinden als wij het pandrecht uitwinnen of willen uitwinnen. En als we
het pandrecht hebben uitgewonnen. Bijvoorbeeld het onderpand of documenten die bij het onderpand horen
aan ons geven als wij daarom vragen. Bijvoorbeeld kentekenpapieren en BTW-certificaten.
3 Wij mogen het onderpand:
• openbaar verkopen
• via een tussenpersoon op een markt of beurs verkopen als het onderpand via een markt of beurs verhandeld
wordt
• onderhands verkopen met toestemming van de rechter. Alleen wij mogen de rechter om deze toestemming
vragen
• zelf kopen als wij daar toestemming van de rechter voor hebben. De rechter stelt dan de koopprijs vast
• op een andere manier verkopen als wij dat met u afspreken
• als het een vordering is: ook uitwinnen door betaling van deze vordering te vragen.
4 Wij mogen het onderpand (laten) brengen naar de plaats waar het wordt verkocht of geleverd.
5 Wij mogen een voorgenomen verkoop afzeggen of uitstellen.
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6 Wij hoeven u en de debiteur niet mee te delen dat wij het onderpand gaan uitwinnen.
7 Zou de opbrengst hoger zijn geweest wanneer wij het onderpand op een andere manier of ander moment
hadden uitgewonnen? Dan zijn wij voor het verschil in opbrengst niet aansprakelijk.
8 Hebben wij het pandrecht uitgewonnen? Dan mogen wij de opbrengst gebruiken om de schulden af te lossen.
Wij mogen bepalen welke schulden wij aflossen. En ook in welke volgorde wij aflossen.
13 Onderlinge volmachten
1 Bent u met meer pandgevers, bijvoorbeeld bij een personenvennootschap of meerdere rechtspersonen in een
groep? Dan geeft u onderlinge volmachten. U geeft die volmacht voor het uitvoeren van rechtshandelingen
met betrekking tot de pandakte en deze algemene voorwaarden. U kunt dan ieder rechtshandelingen met
betrekking tot de pandakte en de algemene voorwaarden uitvoeren. Ieder van u is hier aan gebonden.
Onder ‘rechtshandelingen’ vallen bijvoorbeeld een nieuwe pandakte ondertekenen en met ons afspreken dat het
onderpand op een andere manier wordt verkocht wanneer wij het onderpand gaan uitwinnen.
2 Bent u een rechtspersoon? Dan geeft u aan uw bestuurder(s) ook een volmacht als in lid 1 staat. Dat geldt ook
voor iedere toekomstige bestuurder. Handelt een bestuurder namens u? Dan mogen wij erop vertrouwen dat die
volmacht is gegeven.
3 De gevolmachtigde mag de volmachten aan een ander geven (recht van substitutie). De gevolmachtigde mag
dan zelf ook de volmacht blijven gebruiken.
4 De volmachten eindigen niet door het overlijden van de volmachtgever. Of als een rechter een volmachtgever
onder bewind of curatele stelt.
5 Wij mogen altijd weigeren om een gevolmachtigde rechtshandelingen te laten verrichten op basis van een
volmacht.
14 Hoofdelijke aansprakelijkheid
1 Zijn er meer pandgevers? Dan bent u hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat wij ieder van u kunnen aanspreken
om alle verplichtingen uit de pandakte en deze algemene voorwaarden volledig na te komen.
2 Doen wij ten opzichte van één van u afstand van het pandrecht? Of zeggen wij ten opzichte van één van u het
pandrecht op? En ziet deze afstand of opzegging niet op u? Dan blijft u hoofdelijk aansprakelijk.
15 Wat geldt als u niet de debiteur bent
1 Hebben wij nog andere zekerheden voor de schulden? Dan mogen wij die prijsgeven. U kunt daar geen rechten
aan ontlenen.
2 Komt de debiteur zijn verplichtingen niet na? Dan mogen wij het onderpand uitwinnen. Als er nog andere
zekerheden voor de schulden zijn gesteld, mogen wij toch eerst het onderpand uitwinnen.
3 Wij mogen met de debiteur afspraken over de financiering wijzigen. Bijvoorbeeld uitstel van betaling van
aflossingen geven. Wij mogen ook met de debiteur afspreken dat zijn financiele verplichtingen tegenover ons
worden uitgebreid.
4 Maken wij gebruik van één van de bevoegdheden uit dit artikel, dan hoeven wij u daarover niet te informeren en
wij hoeven u daarvoor ook geen toestemming te vragen. U kunt daaraan geen rechten ontlenen. Het pandrecht
blijft ongewijzigd in stand.
16 Wat geldt voor subrogatie en regres
1 Gebruiken wij het onderpand om een schuld te verhalen? En bent u op dat moment niet aansprakelijk voor die
schuld? Dan kan het zijn dat u op grond van de wet een vordering krijgt op elkaar (als u met meer bent) en/of op
een ander die aansprakelijk is voor die schuld. Dit kan een vordering zijn in verband met subrogatie of regres. Wij
spreken met elkaar af dat deze vorderingen nu al bestaan. Hierdoor kunnen wij de volgende afspraken hierover
maken.
2 U stelt deze vorderingen in verband met subrogatie en regres achter op al onze huidige en toekomstige
vorderingen op de debiteur of die ander. U mag dus geen betaling van de achtergestelde vorderingen en de
rente aannemen totdat wij volledig voldaan zijn. Dit betekent dus ook dat u deze vorderingen en de rente
hierover:
• niet mag verrekenen
• niet mag overdragen, zoals verkopen of ruilen
• niet mag bezwaren, bijvoorbeeld met een pandrecht
• en dat u geen zekerheid voor deze vorderingen en de rente mag accepteren.
U verpandt deze vorderingen ook aan ons door ondertekening van de pandakte.
3 U doet nu al onherroepelijk afstand van nevenrechten die horen bij de vordering in verband met subrogatie, zoals
bijvoorbeeld zekerheidsrechten.
4 Bent u op het moment dat wij het onderpand gebruiken om een schuld te verhalen wel aansprakelijk voor die
schuld? Dan geldt de regeling over vergoedingsrechten en/of subrogatie en regres die is opgenomen in de
afspraken die gelden voor die schuld. Heeft u hierover niet eerder afspraken met ons gemaakt? Dan geldt voor u
wat hiervoor in dit artikel is bepaald.
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17 Wanneer eindigt het pandrecht
1 Het pandrecht eindigt als wij daarvan afstand doen. Wij moeten dit dan met u overeenkomen.
2 Het pandrecht eindigt als wij het pandrecht opzeggen. Wij mogen dit doen zonder uw toestemming. U kunt het
pandrecht niet opzeggen.
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Hoofdstuk 3 Wat geldt voor een pandrecht op bepaalde onderpanden
Hieronder staan de bepalingen die gelden voor bepaalde onderpanden. Deze regels gelden naast de algemene
bepalingen.
18	Wat geldt voor een pandrecht op roerende zaken (bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen, transportmiddelen,
voorraden, dieren, land- en tuinbouwproducten, glasopstanden en installaties)
Heeft u ons een pandrecht gegeven op roerende zaken? Dan gelden ook de volgende regels.
1 U mag het onderpand blijven gebruiken. Maar dan alleen waarvoor het is bestemd. En totdat wij aangeven dat u
het onderpand niet meer mag gebruiken.
2 Het kan zijn dat wij een pandrecht hebben op een voorwaardelijk eigendomsrecht. Bijvoorbeeld omdat een
leverancier zaken aan u heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud. U moet dan de vorderingen van de
leverancier betalen binnen de gebruikelijke termijnen. Wij mogen alles doen wat wij nodig vinden om ervoor te
zorgen dat u volledig eigenaar wordt. Bijvoorbeeld een leverancier betalen, ook wanneer de betalingstermijn nog
niet voorbij is.
4 Houdt een ander het onderpand onder zich op basis van een retentierecht? Dan moet u de vorderingen van die
ander betalen binnen de gebruikelijke termijnen. Wij mogen dan met die ander een regeling treffen om ervoor te
zorgen dat hij het onderpand aan ons of aan u afgeeft. Wij mogen die ander dan bijvoorbeeld betalen.
5 Heeft u voorraden verpand? Dan mag u deze verkopen. Maar dan alleen als dit voor een normale bedrijfsuitoefening
nodig is en tegen marktconforme voorwaarden. Verder moet u daarbij het volgende doen:
• het eigendom van het onderpand voorbehouden tot het moment dat de koper aan al zijn verplichtingen
tegenover u heeft voldaan
• al uw vorderingen op de koper aan ons verpanden. U geeft dit pandrecht aan ons door de pandakte te
ondertekenen, en
• de koper vragen betalingen te doen op een rekening van u bij ons. Wij mogen bepalen welke rekening.
Betaalt de koper toch op een andere manier? Zet het bedrag dan op een rekening van u bij ons. Of op de
rekening bij ons die wij aanwijzen.
6 Vragen wij u het onderpand aan ons of aan een ander die wij aanwijzen te geven? Dan moet u dat direct doen.
7 Rust op het onderpand een merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht? Dan geeft u ons een
onherroepelijke licentie om het pandrecht uit te winnen zonder dat wij, de debiteur of een ander daarmee
inbreuk maken op uw rechten. Wij en u stellen vast dat het onderpand in het verkeer is gebracht. Ook als dat
niet het geval is. Bij uitwinning mogen wij dezelfde merken, aanduidingen en dergelijke gebruiken die u ook
gebruikt(e).
8 Heeft u land- en tuinbouwproducten verpand? Dan mogen wij de land- en tuinbouwproducten oogsten, rooien
of afscheiden en opslaan of afleveren.
9 Heeft u zaken verpand die zich bij een derde bevinden? Dan kunnen wij u vragen die derde de zaken aan ons te
laten geven of aan een ander die wij aanwijzen. U moet die derde daar dan opdracht voor geven.
10 Het pandrecht eindigt pas als het onderpand in eigendom is overgedragen en de koopsom is betaald op een
rekening van u bij ons of op een rekening die wij aanwijzen.
11 Wij kunnen de bevoegdheid tot gebruik van het onderpand en tot verkoop van voorraden opzeggen.
Dan eindigt deze bevoegdheid direct.
12 Is het onderpand demonteerbaar en hebben wij de bevoegdheid tot gebruik opgezegd? Dan mogen wij het
onderpand laten afbreken en de afkomende materialen houden. De afkomende materialen die niet aan ons zijn
verpand, worden opgeslagen. U betaalt de kosten voor deze afbraak en opslag.
19 Wat geldt voor een pandrecht op vorderingen
Heeft u ons een pandrecht gegeven op vorderingen of bepaalde vorderingen met daaraan verbonden rechten?
Dan gelden ook de volgende regels.
1 U mag de rechtsverhouding met de schuldenaar van de verpande vordering alleen wijzigen als wij daarvoor
vooraf schriftelijk toestemming geven.
2 Heeft u al uw vorderingen die u heeft en krijgt verpand? Dan geldt het volgende. Vorderingen uit stamrechten,
pensioenovereenkomsten en lijfrenten in box 1 vallen niet onder het pandrecht. Net als vorderingen die niet
verpandbaar zijn. Alle andere rechten/vorderingen die u heeft en krijgt zijn aan ons verpand. En alle rechten
en zekerheden die ermee samenhangen. Daaronder vallen niet alleen vorderingen die u op derden heeft, maar
ook op ons en elkaar (als u met meer bent). Vorderingen die verpand zijn, zijn bijvoorbeeld ook intercompanyvorderingen, regresvorderingen, (vorderings)rechten in verband met geheimhoudingsafspraken met werknemers
en anderen, vorderingen/aanspraken op domeinnamen en rechten tegenover anderen die u op grond van de
wet kunt uitoefenen (bijvoorbeeld het recht op loon bij voortijdig einde opdracht).
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3 Heeft u al uw vorderingen die u heeft en krijgt verpand? Dan mag u de verpande vorderingen innen en
verrekenen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Dit mag niet meer als wij aangeven dat het niet meer
mag. Of totdat deze bevoegdheid eindigt op basis van wat in deze algemene voorwaarden staat. U moet de
schuldenaren van de verpande vorderingen vragen te betalen op een rekening van u bij ons. Wij mogen bepalen
welke rekening. Betaalt de schuldenaar toch op een andere manier? Zet het bedrag dan op een rekening van u bij
ons. Of op de rekening bij ons die wij aanwijzen.
4 Heeft u aan ons vorderingen op ons verpand? Bijvoorbeeld een tegoed op een spaarrekening? Dan mag u de
rekening(en) bij ons alleen gebruiken als wij aangeven dat dit mag. En totdat deze bevoegdheid eindigt op basis
van wat in deze algemene voorwaarden staat. Wij mogen deze toestemming intrekken.
5 Als wij dat vragen, moet u het pandrecht meedelen aan uw schuldenaren zodat sprake is van een openbaar
pandrecht. Bijvoorbeeld door het op uw facturen te vermelden.
20 Wat geldt voor een pandrecht op verzekeringen
Heeft u ons een pandrecht gegeven op rechten uit een verzekering? Dan gelden ook de volgende regels.
1 U moet de premie en kosten voor de verzekering op tijd betalen. U moet de verzekeringsmaatschappij alle
informatie geven of mededelingen doen waar zij om vraagt. Dat moet u doen binnen de termijn die de
verzekeringsmaatschappij u daarvoor geeft.
2 U heeft onze schriftelijke toestemming nodig als u de verzekering wilt wijzigen. Bijvoorbeeld:
• geheel of gedeeltelijk afkopen
• belenen
• beëindigen
• premies of verzekerde bedragen aanpassen
• begunstiging wijzigen of laten aanvaarden
• verzekeringnemers of verzekerden aanpassen
• de looptijd van de verzekering of premiebetaling aanpassen, en
• de belegging van het tegoed of premie aanpassen.
3 Wij mogen zonder uw toestemming:
• de verzekering afkopen, belenen en premievrij maken
• begunstigden aanwijzen en de begunstiging wijzigen, en
• de afkoopwaarde en andere uitkeringen uit de verzekering in ontvangst nemen. Wij mogen dan die waarde of
uitkering gebruiken om de schulden terug te betalen.
21 Wat geldt voor een pandrecht op effecten
Heeft u ons een pandrecht gegeven op effecten? Dan gelden ook de volgende regels.
1 Worden effecten geruild of herbelegd? Of worden op een andere wijze effecten vervangen? Dan rust het
pandrecht ook op alle vervangende effecten en vorderingen.
2 Is er sprake van uitloting van effecten? Of krijgt u geld terugbetaald op effecten? Dan mogen wij het geld innen
dat daarbij wordt uitbetaald.
Wij mogen kiezen of wij deze bedragen gebruiken om:
• de schulden te betalen
• deze bedragen bij te schrijven op een rekening op uw naam, of
• nieuwe effecten aan te kopen. U wijst dan aan welke effecten wij moeten aankopen.
Kunnen wij u niet bereiken? Dan maken wij die keuze. Deze effecten zijn van u, maar vallen ook onder het
pandrecht.
3 Wilt u over de verpande effecten beschikken? Dat kan als wij u daarvoor toestemming geven. Wij kunnen deze
toestemming beperken tot een deel van de verpande effecten.
4 Wij mogen de verpande effecten herverpanden. Wij mogen de effecten herverpanden als de zekerheidswaarde
van de verpande effecten hoger is dan de schulden. En voor maximaal dat deel dat dezelfde zekerheidswaarde
heeft als de hoogte van de schulden. Wij bepalen wat de zekerheidswaarde van de effecten is. Wij bepalen dat op
het moment dat wij de effecten herverpanden.
5 Zijn de schulden afgelost en kunnen er geen nieuwe schulden meer ontstaan? Dan beëindigen wij de
herverpanding meteen.
6 Komt de debiteur zijn verplichtingen niet na? Dan mogen wij de verpande effecten verkopen. Als niet alle
verpande effecten verkocht worden, bepalen wij welke effecten verkocht worden.
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22 Wat geldt voor een pandrecht op certificaten
Heeft u ons een pandrecht gegeven op certificaten op naam van aandelen op naam in een naamloze of besloten
vennootschap? Dan geldt ook het volgende.
Bedragen die op de certificaten worden betaald moeten aan ons worden betaald. Ontvangt u het bedrag toch zelf?
Dan moet u het bedrag direct aan ons geven. Wij hebben een pandrecht op deze bedragen. Wij mogen kiezen of wij
deze bedragen:
• verrekenen met of in mindering brengen op de schulden
• voor u onder ons houden.
23	Wat geldt voor een pandrecht op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrechten, merken,
databankrechten, handelsnamen, octrooien, kwekersrechten, tekeningen en modellen en naburige rechten)
Heeft u ons een pandrecht gegeven op intelectuele eigendomsrechten? Bijvoorbeeld op een auteursrecht, merk,
octrooi of kwekersrecht? Dan gelden ook de volgende regels.
1 U mag het intellectueel eigendomsrecht gebruiken voor zover dit voor uw normale bedrijfsuitoefening nodig is.
Wij mogen deze bevoegdheid opzeggen. Dan eindigt deze bevoegdheid direct.
2 U moet het pandrecht laten inschrijven in het intellectuele eigendomsregister waarin ook het onderpand zelf is
geregistreerd.
3 U moet optreden tegen inbreukmakers op het intellectueel eigendomsrecht. Is er sprake van een geschil over het
intellectueel eigendomsrecht? Dan moet u ons dit direct laten weten.
4 Vinden wij dat u niet goed optreedt tegen inbreukmakers? Dan mogen wij dat namens u doen. Voor zover nodig
verleent u ons hiervoor de licentie.
5 Heeft u een auteursrecht aan ons verpand? Dan verpandt u aan ons ook de fysieke exemplaren van een werk
(waaronder mede begrepen een fysieke of elektronische gegevensdrager, zoals bijvoorbeeld een cd-rom)
waarin het auteursrecht is belichaamd en waarmee het auteursrecht als dit nodig is in fysieke vorm kan worden
verveelvoudigd en openbaargemaakt. U moet als wij daarom vragen direct een dergelijk fysiek exemplaar aan ons
geven op de manier die wij aangeven.
6 Heeft u een auteursrecht aan ons verpand en gaan wij het pandrecht uitwinnen? Dan doet u nu alvast afstand
van uw persoonlijkheidsrechten onder de Auteurswet, voor zover de Auteurswet dat toelaat.
7 Heeft u auteursrechten op software verpand? Dan geldt ook het volgende.
• Als wij daarom vragen, geeft u ons direct een actuele versie van de source en object code inclusief relevante
documentatie en (voorbereidende) materialen van de software.
• U mag de software alleen in object code aan anderen verkopen.
• Zijn er anderen betrokken bij de ontwikkeling van de software? Dan moet u ervoor zorgen dat deze anderen
het auteursrecht van de ontwikkelde software aan u overdragen.
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Hoofdstuk 4 Wat spreken wij nog meer met u af
24 Volmachten aan ons
1 Wij krijgen op grond van de pandakte en de algemene voorwaarden bepaalde bevoegdheden. Door
ondertekening van de pandakte geeft u ons, voor zover nodig, volmacht om deze bevoegdheden uit te oefenen.
2 Alle volmachten aan ons zijn onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Onvoorwaardelijk betekent dat er geen
voorwaarden zijn verbonden aan de volmacht. Onherroepelijk betekent dat u de volmacht niet eenzijdig mag
veranderen of intrekken.
3 Wij mogen volmachten aan ons aan een ander geven (recht van substitutie). Wij mogen ook dan zelf de volmacht
blijven gebruiken.
4 Wij mogen handelen met onszelf als wederpartij.
25 Woonplaats of vestigingsplaats
1 Wat geldt er als u met meer pandgevers bent? Dan kiest u voor de overeenkomst woonplaats op elkaars adres.
Dit zijn de adressen die in de pandakte zijn genoemd.
2 Is er geen huidig adres van u bij ons bekend? Dan wordt u geacht woon- dan wel vestigingsplaats te hebben
gekozen op ons kantoor te Utrecht, Croeselaan 18. Wij mogen dan dat kantoor als uw adres gebruiken voor alle
mededelingen en documenten die voor u bestemd zijn.
3 Voor de overeenkomst kiezen wij woonplaats op ons kantoor te Utrecht, Croeselaan 18.
26 Ongeldige bepaling
Als een bepaling in de pandakte of de algemene voorwaarden niet (meer) geldig is, mogen wij deze vervangen
door een andere bepaling die wel geldig is. De ongeldigheid van een bepaling heeft geen gevolgen voor de andere
bepalingen in de pandakte en de algemene voorwaarden.
27 Voorbeelden
In de pandakte en de algemene voorwaarden staan voorbeelden. Deze voorbeelden zijn opgenomen om de
artikelen duidelijker te maken. Ze zijn niet opgenomen om volledig te zijn. Het kan best zijn dat een situatie niet als
voorbeeld is opgenomen. Het artikel geldt dan toch.
28 Geen rechtsverwerking
Het kan voorkomen dat wij geen nakoming vragen van een verplichting van u in verband met de pandakte en de
algemene voorwaarden. Ook kan het voorkomen dat wij niet of niet direct van onze rechten onder de pandakte en
de algemene voorwaarden gebruik maken. In die gevallen vervalt de verplichting van u niet. En onze rechten ook
niet. Wij mogen ook later nog onze rechten uitoefenen.
29 Geen ontbinding of vernietiging
U doet hierbij afstand van uw recht de overeenkomst te ontbinden of te vernietigen.
30 Bewijs
Onze administratie levert tegenover u dwingend bewijs op. Dat geldt ook voor de administratie van anderen die wij
hebben ingeschakeld.
31 Wat geldt er bij fusie of splitsing van ons, contractsoverneming en overdracht of verpanding
Fusie of splitsing van ons
1 Wij kunnen juridisch fuseren of splitsen. Als wij dat doen, mogen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor
het geheel:
• alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen, en
• al onze verplichtingen tegenover u nakomen.
Contractsoverneming
2 Wij mogen de rechtsverhouding(en) met u en de (neven)rechten die daarbij horen, overdragen aan een ander.
Dat heet contractsoverneming. Wij mogen die rechtsverhouding volledig overdragen of voor een deel. U mag uw
rechtsverhouding met ons niet overdragen.
3 Bij contractsoverneming mogen onze rechtsopvolgers met betrekking tot deze rechtsverhouding(en) zelfstandig
en ieder voor het geheel:
• alle rechten en bevoegdheden tegenover u uitoefenen, en
• al onze verplichtingen tegenover u nakomen.
4 Door ondertekening van de overeenkomst geeft u ons nu al toestemming voor contractsoverneming.
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Overdracht en verpanding
5 Wij mogen onze vorderingen op u en de (neven)rechten die daarbij horen, overdragen of verpanden aan een
ander. Wij mogen al onze vorderingen op u overdragen of verpanden of een deel daarvan.
6 Bij overdracht mogen onze rechtsopvolgers zelfstandig en ieder voor het geheel alle rechten en bevoegdheden
tegenover u uitoefenen. Als bij de overdracht ook verplichtingen op de rechtsopvolgers zijn overgegaan, mogen
zij zelfstandig en ieder voor het geheel tegenover u ook die verplichtingen nakomen.
7 Bij verpanding van onze vorderingen op u aan een ander, kan die ander betaling van die vorderingen aan u
vragen. Zijn er (ook) rechten verbonden aan de verpande vorderingen of rechten verpand? Dan mag die ander
ook die rechten uitoefenen.
8 Uw vorderingen op ons zijn niet overdraagbaar of te verpanden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
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De tekst van deze Algemene voorwaarden voor verpanding van de Rabobank voor zakelijke financieringen 2017 is op
10 maart 2017 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, onder nummer 62/2017.
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