
Onderdeel: bijlage pandlijst De Nederlandse

Toelichting: 

Onderstaand is de pandlijst weergegeven, welke o.a. tijdens het aanvraagproces dient te worden ingevuld en ondertekend. 

Bij iedere volgende huurmutatie en ten minste eenmaal per jaar dient er een nieuwe pandlijst te worden verstuurd 

naar De Nederlandse (pandlijst@de-nederlandse.nl) inclusief een kopie van de nieuwe huurcontracten. De gegevens

dienen aangevuld te worden. Daarna dient de lijst geprint te worden en door alle kredietnemers ondertekend te worden.

LET OP: U dient iedere pagina waarop onderpanden staan aan te vullen, te printen en te ondertekenen, de pagina's 

waarop geen onderpanden vermeld worden hoeft u niet te printen.

Hypotheeknummer:

Naam leningnemer(s):

Ter voldoening aan de jegens u bestaande verplichting tot (aanvullende) verpanding van de hier boven genoemde Akte, geven wij bij deze aan u in eerste pand  

alle vorderingen met betrekking tot de in de Akte genoemde onderpand(en), waaronder maar niet beperkt tot alle vorderingen uit hoofde van de op 

dit moment bestaande huurovereenkomsten. 

Op dit moment zijn er de onderstaande huurovereenkomsten. 

Tevens verklaar ik hierbij dat ik tot verpanding van de rechten en vorderingen uit hoofde van deze huurovereenkomsten bevoegd ben. 

Met betrekking tot deze huurovereenkomsten verklaar ik voorts: 

(i) dat hierop geen andere pandrechten of andere beperkte rechten rusten, 

(ii) dat hierop geen voorrechten rusten, 

(iii) dat deze vrij zijn van beslagen, 

(iv) dat opschortingsrechten ten aanzien van de betaling daarvan niet kunnen worden ingeroepen, behoudens voor zover hierna vermeld. 

Handtekening(en):

Datum:

Plaats:



Adres (straat, huisnr., plaats) Naam huurder(s) Ingangsdatum huurcontract Huuropbrengst per 

verhuurde eenheid per 

maand of jaar in Euro

Toelichting

Indien 1 adres meerdere huurders 

heeft, s.v.p. per huurder 1 regel 

gebruiken

Graag per verhuurde eenheid de 

naam van de huurder(s) 

vermelden

Graag een kopie van nieuwe 

huurcontracten meesturen

Graag huuropbrengst excl. 

servicekosten en/of stoffering 

(indien onverhuurd dan leeg laten)

Bijvoorbeeld bij leegstand 

verwachte huur en/of 

verkoopopbrengst vermelden
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Adres (straat, huisnr., plaats) Naam huurder(s) Ingangsdatum huurcontract Huuropbrengst per 

verhuurde eenheid per jaar 

in Euro

Toelichting
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