Betalingsgarantie nr.

Garant:
Cooperatieve Rabobank U.A. (ook handelend onder de naam: Rabobank), statutair gevestigd
te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht,
Nederland
hierna te noemen: bank

Opdrachtgever:
Gegevens opdrachtgever

Begunstigde:
Gegevens begunstigde

Onderliggende overeenkomst:
Beschrijving onderliggende overeenkomst

Maximum garantiebedrag:
Garantiebedrag

Afloopdatum:
Afloopdatum garantie

De bank stelt zich hierbij bij wijze van zelfstandige verbintenis onherroepelijk garant
tegenover de begunstigde tot zekerheid voor de voldoening door de opdrachtgever van zijn
betalingsverplichtingen tegenover de begunstigde uit hoofde van de onderliggende
overeenkomst.

De bank verplicht zich tot betaling aan de begunstigde van de door deze schriftelijk op te
geven bedragen tot maximaal het bovengenoemde garantiebedrag, na ontvangst van het eerste
schriftelijke en ondertekende verzoek daartoe van begunstigde. In dit verzoek dient tevens
aangegeven te zijn dat de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
uit de onderliggende overeenkomst in verzuim is.

Een eventueel verzoek tot betaling op grond van deze bankgarantie dient per koerier of per
aangetekende post verzonden te worden naar de bank op het bovengenoemde adres, t.a.v.
Trade Services, afd. Bankgaranties. Het verzoek tot betaling moet de bank binnen de
geldigheidsduur van de bankgarantie hebben bereikt op dat adres.

Als de bank een of meer betalingen uit hoofde van deze bankgarantie heeft gedaan,
vermindert het bedrag van deze bankgarantie telkens automatisch direct met hetzelfde bedrag
als het bedrag van die betaling(en).

Deze garantie is geldig tot de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de
onderliggende overeenkomst heeft voldaan, hetgeen de bank zal blijken uit de ontvangst van
een door begunstigde ondertekende schriftelijke verklaring van decharge, al dan niet
vergezeld van deze originele bankgarantie.

De rechten uit deze bankgarantie, waaronder ook het recht om een beroep te doen op deze
bankgarantie, zijn niet voor overdracht en verpanding vatbaar.

Documenten opgemaakt door of namens de opdrachtgever of de begunstigde, waaronder
begrepen een eventueel verzoek tot betaling, moeten worden opgemaakt in de taal van de
bankgarantie. Documenten opgemaakt door derden moeten worden opgemaakt in de taal van
de bankgarantie of in de Engelse taal.

Op deze bankgarantie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot
deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter.

