
Raamovereenkomst Pandbelening (artikel 7:130 lid 1 sub b BW) 

Partijen: 

1. Beleenbank ‘Pandhuys Joure BV’, KvK-nummer 01116377, gevestigd te 8501 ZJ  Joure,  

gemeente de Friese Meren, Polderboskdyk 13 A, hierna te noemen ‘het pandhuis’  

 en 

 

2. Naam: 

 Adres: 

 Woonplaats: 

   

 Hierna te noemen ‘de pandbelener’. 

 

KOMEN OVEREEN: 

 

1. Partijen gaan een overeenkomst van pandbelening aan als bedoeld in artikel 7:130 lid 1 sub b BW.  

 

2. De overeenkomst wordt vastgelegd in een door het pandhuis aan de pandbelener te verstrekken pandbewijs. De rechten, voor 

de pandbelener voortvloeiend uit het pandhuis, gelden aan toonder en zullen kunnen worden uitgeoefend door de houder van 

het origineel pandbewijs. 

 

3. In het pandbewijs zullen zijn opgenomen: 

- een omschrijving van de beleende zaak; 

- de aan de pandbelener door het pandhuis ter beschikking gestelde geldsom; 

- de lengte van de beleentermijn; 

- de pandbeleningsvergoeding per maand; 

 

4. Op de pandbeleningsovereenkomst zijn van toepassing de navolgende nadere bepalingen. 

 

4.1 De pandbelener draagt, ter stond, aan het pandhuis de eigendom van de roerende zaak over. 

 

4.2 Het pandhuis is gehouden de zaak aan de pandbelener terug te geven indien deze binnen de op het pandbewijs uitgedrukte 

beleentermijn de geldsom volledig heeft terugbetaald en de pandbeleningsvergoeding volledig heeft voldaan. 

 

4.3 De beleentermijn heeft een minimumduur van twee maanden en een maximumduur van zes maanden. De beleentermijn kan 

verlengd worden overeenkomstig artikel 4.6. 

 

4.4 De pandbeleningsvergoeding, op het pandbewijs uitgedrukt in een percentage van de ter beschikking gestelde geldsom, wordt 

enkelvoudig berekend, gebaseerd op het exacte aantal dagen van de beleentermijn met een minimumbedrag van € 8,--.  

 

4.5 De pandbelener heeft gedurende de (verlengde) beleentermijn te allen tijde het recht op onverwijlde afgifte van de beleende 

zaak tegen terugbetaling van de ter beschikking gestelde geldsom en volledige voldoening van de pandbeleningsvergoeding. 

De pandbeleningsvergoeding wordt alsdan berekend op basis van het overeengekomen percentage per maand over de 

verstrekte geldsom, berekend naar het exacte aantal dagen vanaf de dag van aanvang van de beleentermijn tot de dag van 

volledige voldoening.  

 

4.6 De beleentermijn kan worden verlengd na het verstrijken daarvan, onder voorwaarde van volledige voldoening van de 

pandbeleningsvergoeding over de verstreken beleentermijn. Het pandhuis heeft het recht verlenging van de beleentermijn te 

weigeren indien naar haar oordeel de executiewaarde van de beleende zaak lager is dan de verstrekte geldsom en de 

pandbeleningsvergoeding over de verstreken en verlengde beleentermijn. 

 

5. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlands recht, in het bijzonder Titel 2d van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 

alsmede zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Beleenbank “Pandhuys Joure”, welke op de achterzijde zijn 

afgedrukt. 

 

6. Door ondertekening dezes verklaart de pandbelener een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op ……………………. 2014 

 

Beleenbank “Pandhuys Joure” B.V.     Pandbelener 


