
Een zakelijke bankgarantie aanvragen 
Goede voorbereiding is het halve werk 
 

Voordat u uw aanvraag voor een zakelijke bankgarantie start, is het goed om te weten welke 

informatie u hierbij nodig heeft. Zo bent u er zeker van dat u het aanvraagformulier in één keer kunt 

doorlopen. De aanvraag wordt in verband met veiligheid automatisch afgebroken wanneer u langer 

dan 5 minuten inactief bent.  

Onderstaande informatie helpt u om de aanvraag in één keer goed in te vullen. 

Deze informatie moet u bij de hand hebben 

o Uw rekeningnummer 

o Uw statutaire naam (inclusief rechtsvorm) 

o De statutaire naam (inclusief rechtsvorm) van de begunstigde 

o Het bedrag van de bankgarantie 

o De garantiesoort die u wilt aanvragen. Lees op abnamro.nl/garanties welke verschillende 

garantiesoorten het beste passen bij uw situatie. Tip: stem dit goed af met de begunstigde. 

o De tekst die we moeten gebruiken. Een standaardtekst of een eigen tekst? Tip: stem dit ook 

goed af met de begunstigde. 

o Hoe u de garantie wilt afdekken. U kunt kiezen tussen creditgeld (saldo op uw 

(spaar)rekening) of een kredietfaciliteit. We kunnen de opdracht alleen uitvoeren als u 

voldoende ruimte heeft op uw rekening of kredietfaciliteit.  

 

Wilt u de garantie afdekken met een kredietfaciliteit en heeft u deze nog niet? Vraag dan 

eerst een kredietfaciliteit aan voordat u de zakelijke bankgarantie aanvraagt. Zonder 

kredietfaciliteit kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. Op 

abnamro.nl/financieren vindt u meer informatie. 

Wat is nog meer belangrijk om te weten? 

1. Nadat u de aanvraag op onze website heeft afgerond, moet u het aanvraagformulier (PDF) 

downloaden en printen. 

2. Lees het aanvraagformulier zorgvuldig door en controleer of de informatie die u 

doorgegeven heeft correct staat. 

3. Het aanvraagformulier moet rechtsgeldig ondertekend worden door personen die bevoegd 

zijn of een volmacht hebben. Bij gezamenlijke tekenbevoegdheid tekenen minimaal 2 

personen. Zorg ervoor dat de juiste tekenbevoegde bij ons bekend is en dat zijn/haar 

handtekening bij ons is vastgelegd. 

4. Scan het ondertekende aanvraagformulier en stuur het (als PDF-document) naar 

garanties@nl.abnamro.com. Zet in het onderwerp: SBG Aanvraag standaard bankgarantie – 

uw bedrijfsnaam – muntsoort en bedrag. 

5. We houden u per e-mail op de hoogte van de status van uw aanvraag (bij ontvangst e-mail, 

start verwerking en wanneer de garantie gereed is). 

Heeft u nog vragen? 

Bel dan met onze adviseurs op 010 – 402 37 00. We helpen u graag verder. 

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/betalen/trade-finance/garanties/index.html
https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/financieren/index.html
mailto:garanties@nl.abnamro.com

