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Bankgarantie
De ondergetekende
gevestigd te

…

1)

…

2)

hierna te noemen ‘de borg’,
stelt zich hierbij, onder afstand doening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,
tegenover

De provincie Noord-Holland

gevestigd te

Haarlem

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,
tot borg voor de richtige nakoming
Door
gevestigd te

…

3)

…

4)

Van diens verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 148808 betreffende het
navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren Werk, te weten de
opwaardering van de N23 Westfrisiaweg.
Zulks tot een bedrag van € …. , zegge……
Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever,
onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de
Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te
voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever
aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis
geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is
verstreken en indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde
termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van
Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage
aanhangig is gemaakt.
Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de
borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de
Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg
dienovereenkomstig heeft beslist.
Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de
Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.
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Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de
Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze
zekerheidstelling te beëindigen.
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit
verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een
maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in
te stemmen.
Aldus opgemaakt en ondertekend,
Plaats
Datum
Borg

Handtekening

…

6)

…

7)

…

8)

…

9)

1)

Naam van de borg

2)

Volledig adres van de Borg

3)

Naam van de Opdrachtnemer

4)

Volledig adres van de Opdrachtnemer

5)

Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst)

6)

Plaats van ondertekening

7)

Datum van ondertekening

8)

Naam van de Borg

9)

Handtekening van de Borg
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