
 

FORTIS BANK N.V. 
 

 
Waarborg van voltooiing afgeleverd overeenkomstig artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 
21 oktober 1971 (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 21 september 1993) houdende 
uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te 
bouwen of in aanbouw zijnde woningen (gewijzigd door de wet van 3 mei 1993). 
_______________________________________________________________________ 
 
Naam van de koper(s):        
         
         
 
Hierbij verbindt de BANK zich als hoofdelijke borg van de naamloze vennootschap nv Albat 
en Partners, Geo Verbancklaan 1 te 9051 Sint-Denijs-Westrem, ten opzichte van 
voornoemde koper(s), om de sommen te betalen nodig voor de voltooiing van een woning 
gelegen te      , in geval de verplichtingen niet zou naleven die te haren laste tegenover 
voornoemde koper(s) voortvloeien uit de verkoopakte, die gesloten zal worden voor notaris 
Joost Eeman te 9000 Gent. 
 
Bij overdracht van het voormeld onroerend goed vóór de voorlopige oplevering van de 
werken kan deze borgtocht door de verkoper - begunstigde van onderhavige borgtocht - 
overgedragen worden ten gunste van de koper, op voorwaarde dat er nog geen beroep op 
deze borgtocht gedaan werd.  
 
De overdracht van de borgtocht moet aan de Bank betekend worden door de koper per 
aangetekende brief binnen de drie maand die volgen op de notariële akte van 
eigendomsoverdracht en vergezeld zijn van het schriftelijke akkoord van de verkoper met 
betrekking tot deze overdracht. De handtekening van de verkoper dient door de notaris voor 
echt te worden verklaard.  
 
Voor zover aan deze voorwaarden voldaan is en er inmiddels geen beroep gedaan werd op 
de borgtocht door de verkoper, kan enkel de 'nieuwe' koper beroep doen op deze borgtocht 
onder de voorwaarden hierin gesteld en zal een eventuele betaling door de Bank uit hoofde 
van deze borgtocht nog enkel aan hem geschieden. 
 
Elke andere overdracht van de borgtocht, onder welke vorm ook, is niet toegelaten, noch 
tegenstelbaar aan de bank en dit zowel in hoofde van de verkoper, als de koper. 
 
Deze borgtocht, die verleend wordt overeenkomstig artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 
21 oktober 1971, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 21 september 1993, houdende 
uitvoering van de wet van 9 juli 1971 (gewijzigd door de wet van 3 mei 1993) tot regeling van 
de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, neemt een 
einde bij de voorlopige oplevering van de werken. 
 
Opgemaakt te, op      . 
 
  
 

 
 
 
 
 


