
Model van akte van zekerheidsstelling, op te maken op postpapier met briefhoofd van de garanderende 
vennootschap en ons toe te zenden in een exemplaar vergezeld van een fotokopie.  Gezien het gaat om 
een vorderbare zekerheid op eerste verzoek, wordt de kopie ervan voortaan niet meer voor akkoord 
ondertekend teruggestuurd. 
 

OP EERSTE VERZOEK VORDERBARE ZEKERHEID 
NR. 

 
Betreft:  (1) 
 
De (N.V./C.V.) .................................................................(naam van de garanderende kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming), 
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te............................................., 
straat...............................................,nr............................, ingeschreven onder het ondernemingsnummer.............................., 
hier vertegenwoordigd door....................................................................... (naam, voornamen, adres en functie van de 
perso(o)n(en) die de garanderende vennootschap vertegenwoordig(t) (en) (gedelegeerd bestuurder, 
directeur, gevolmachtigde, enz.).............................................. handelend uit naam en voor rekening van 
voornoemde vennootschap, hiertoe door haar statuten behoorlijk gemachtigd, 
 
stelt ten voordele van : 
 
de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 
te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 35 bus 42 hierna de begunstigde genoemd, 
 
een op eerste verzoek vorderbare zekerheid en verbindt er zich onherroepelijk toe aan de begunstigde 
iedere som tot een bedrag van...........................................................................................Euro (2) te betalen, bij ontvangst 
van een schriftelijk verzoek van de begunstigde, zonder dat laatstgenoemde enige andere formaliteit dient 
te vervullen en waarbij de begunstigde verklaart dat de marktdeelnemer...............................................(3) waarvan 
de maatschappelijke zetel/woonplaats gevestigd is 
te..................................straat..............................................................nr................... . 
niet alle verplichtingen nagekomen is, waartoe hij gebonden is volgens (4) 
.......................................................................................................................................................................... 
 
In geval van algemene doorlopende zekerheid, zal die slechts kunnen worden opgezegd voor nieuwe 
verplichtingen en door een aan het Departement Landbouw en Visserij per aangetekend schrijven met 
bericht van ontvangst gerichte kennisgeving, die in werking zal treden de 3de werkdag volgend op de 
ontvangst van de aangetekende brief. 
De garanderende vennootschap zal in dat geval aansprakelijk blijven voor de gevolgen van alle 
verrichtingen ontstaan vóór de opzegging van de zekerheid, en dit gedurende een periode van 24 
maanden vanaf de opzegging. 
 
Deze zekerheid vervangt en vernietigt desgevallend de zekerheid............... 
 
Deze zekerheid valt onder het Belgisch recht en alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om te 
berechten. 
 
......................, .................................. 
 
Voor de garanderende vennootschap, 
 
Handtekening      Handtekening 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) In te vullen : Ofwel ‘zekerheid certificaten’, ofwel ‘zekerheid interventies’ 
(2) Som voluit geschreven  
(3) Naam en voornamen van de natuurlijke personen, handelsnaam in geval het rechtspersonen betreft. 
(4) Indien ‘interventies’ : aanvullen met ‘contractnummer, en/of (E)EG/EU-verordening.’ 
 Indien ‘algemene doorlopende zekerheid’ voor ‘certificaten’ : geen verdere vermeldingen nodig. 
 Indien ‘specifieke zekerheid’ voor ‘certificaten’ : de specificiteit duidelijk vermelden. 
 


