Betalingsgarantie
Garant:
Coöperatieve 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: de bank)
Opdrachtgever:
Gegevens opdrachtgever
Begunstigde:
Gegevens begunstigde
Onderliggende overeenkomst:
Beschrijving onderliggende overeenkomst
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 voortvloeiende uit de onderliggende overeenkomst.
De bank verplicht zich tot betaling aan de begunstigde van de door deze 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 in gebreke is gebleven met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen uit de onderliggende overeenkomst.
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
1. een kopie van de desbetreffende onbetaald gebleven factuur (facturen) en
2. een kopie van het relevante ondertekende transportdocument (Bill of Lading / CMR /
Airwaybill of vergelijkbaar document), waaruit het transport van de goederen naar de
opdrachtgever blijkt.
Een eventueel verzoek tot betaling dient per koerier of aangetekende post verzonden te
worden naar de bank op het bovengenoemde adres, t.a.v. Betalingsverkeer, Trade Services/
afd. Bankgaranties.
Met iedere betaling door de bank onder deze garantie wordt het (uitstaande) garantiebedrag
overeenkomstig verlaagd.
Deze garantie is geldig tot de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de onderliggende
overeenkomst heeft voldaan, hetgeen de bank zal blijken uit de ontvangst van een door
begunstigde ondertekende verklaring van decharge zoals bijgevoegd, al dan niet vergezeld

van deze originele garantie, doch uiterlijk tot en met de bovengenoemde afloopdatum op of
voor welke datum een eventueel verzoek tot betaling in het bezit dient te zijn van de bank.
Documenten opgemaakt door of namens opdrachtgever of begunstigde, waarbij inbegrepen
een verzoek tot betaling, moeten worden opgemaakt in de taal van de garantie. Documenten
opgemaakt door derden moeten worden opgemaakt in de taal van de garantie of de Engelse
taal.
Deze garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Deze garantie is onderhevig aan de Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)
herziening 2010, ICC Publicatie Nr. 758.

Aan:
Rabobank
T.a.v. Betalingsverkeer, Trade Services
Croeselaan 18
3521 CB UTRECHT
Nederland

Bankgarantie nr. Garantienummer d.d. Datum garantie ad Garantiebedrag

Verklaring van decharge

De ondergetekende, zijnde de begunstigde van de bovengenoemde garantie, verklaart hierbij
afstand te doen van alle rechten voortvloeiende uit genoemde garantie en u te ontslaan van al
uw verplichtingen uit hoofde daarvan.

Plaats:
Datum:
Naam begunstigde

Ondertekening:

Naam van ondertekenaar in blokletters:

Bovengenoemde verklaring van decharge dient opgestuurd te worden als
1. in de garantie geen vaste afloopdatum is opgenomen; of
2. in de garantie wel een vaste afloopdatum is opgenomen, maar de garantie kan vervallen voordat
deze afloopdatum is bereikt.

