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Model
Bankgarantie tot zekering van nakoming

De ondergetekende:
.............................................................................................................................................
gevestigd te:
.............................................................................................................................................
hierna te noemen "de bank",
stelt zich hierbij onherroepelijk garant tegenover:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V , gevestigd te Utrecht, hierna te noemen
"ProRail",
tot een bedrag van maximaal : €.....................................................................................................................................
(zegge:............................................................................................................................................................. Euro).
voor de juiste en volledige nakoming door:
......................................................................................................................................................................................
gevestigd te:
...........................................................................................................................................................
hierna te noemen "de opdrachtnemer",
van de verplichtingen, welke voor hem jegens ProRail voortvloeien uit opdrachtnummer: ........................................
d.d.: ................................. met kenmerk:.......................................................................................................................
betreffende: .................................................................................................................................................................
De bank verbindt zich op grond van deze garantie ten hoogste bovengenoemd bedrag op eerste schriftelijk verzoek en
zonder enige korting, inhouding of schuldvergelijking aan ProRail te voldoen, indien naar de mening van ProRail de
opdrachtnemer in gebreke is. Het garantienummer is…………………………..
Op deze bankgarantie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en de
bank ter zake van deze bankgarantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. De bank verklaart dat enig
geschil ter zake van deze bankgarantie voor haar nimmer aanleiding is om een beroep van de opdrachtgever op de
bankgarantie niet te honoreren.
Voor werken geldt: deze bankgarantie eindigt op de dag van het verstrijken van de onderhoudstermijn van voornoemd
werk, nadat het werk door of vanwege ProRail andermaal is opgenomen en goedgekeurd.
Voor leveringen en diensten geldt: Deze garantie eindigt op de dag van het verstrijken, te weten 3 maanden na de
levering of bedrijfsvaardige oplevering van voornoemde opdracht, of zoveel eerder, maar na levering of bedrijfsvaardige
oplevering, bij retournering van de bankgarantie door ProRail.

Aldus opgemaakt en ondertekend,
te

.........................................

d.d.

.........................................
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