In te vullen door Triodos Bank

Aanvraagformulier
Bankgarantie koop- of huurpand
Met dit aanvraagformulier vraagt u een bankgarantie voor uw koop- of huurpand aan. Vul het formulier in en stuur het samen
met een kopie van uw koop- of huurcontract naar Triodos Bank NV, Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).
Let op: er zijn kosten vebonden aan de bankgarantie. Deze zijn te vinden op www.triodos.nl

1. Gegevens organisatie
2.2 Bankgarantie huur
Naam organisatie
 ankgarantie huur: (stuur een kopie mee van het
B
getekende huurcontract*)
KvK nummer

*

 eeft u nog geen getekende overeenkomst? Stuurt u dan
H
de concept overeenkomst mee. Wij ontvangen de definitieve
getekende overeenkomst graag zo snel mogelijk.

Contactpersoon

Vul het garantiebedrag in:
Telefoon

euro

E-mail

Naam verhuurder (begunstigde)

Vul de IBAN in waarop de kosten en provisie worden geïncasseerd.
IBAN* (mag een Triodos Bank spaarrekening zijn)

Straat

Let op: Vul het IBAN in waar het bedrag van de bankgarantie op geblokkeerd
wordt.

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

Bijvoorbeeld

3. Wat stuurt u mee?

2. Wat vraagt u aan

Kopie getekend koopcontract
2.1 Bankgarantie koop

Kopie getekend huurcontract

	Bankgarantie koop (stuur een kopie mee van het
getekende koopcontract*)
*

 eeft u nog geen getekende overeenkomst? Stuurt u dan
H
de concept overeenkomst mee. Wij ontvangen de definitieve
getekende overeenkomst graag zo snel mogelijk.

Vul het garantiebedrag in:
euro

Concept overeenkomst (ik stuur het getekende exemplaar later na)
Na ontvangst van uw aanvraag en een definitieve kopie van het
getekende huur-/koopcontract ontvangt u de contragarantie en de
concept bankgarantie. De contragarantie ondertekent u rechtsgeldig
en stuurt u retour naar Triodos Bank N.V. Na ontvangst van de
rechtsgeldig getekende contragarantie en nadat het garantiebedrag
op het door u aangegeven rekeningnummer is geblokkeerd, sturen wij
de bankgarantie binnen 10 werkdagen naar de begunstigde. Vanaf het
moment dat wij de bankgarantie versturen is deze definitief.

Naam notaris
Vragen?
Als u vragen heeft over dit aanvraagformulier kunt u contact opnemen
met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 694 27 00 of via
e-mail zakelijk@triodos.nl.

Straat

Huisnummer

Postcode

TF 4819-2 1611

Toevoeging

Plaats

