
UITVOERINGSGARANTIE GU293586BGA

De ondergetekende
Statutair gevestigd te
Kantoorhoudende
lngeschreven in het handelsregister
Hierna te noemen: de Borg

2. Tegenover
Gevestigd te
Ingeschreven in het handelsregister
Ilierna te noemen: de Gemeente

Rabobank

: Coóperatieve Rabobank U.A.
: Amsterdam
: Croeselaan 18,3521CB Utrecht
:30046259

: de Gemeente Haarlem
: Grote Markt l,20ll RC Haarlem
: nunmer 34369366

: Dura Vermeer Bouw Midden West BV
: Spaarneweg3l,2142 EN Cruquius
: nurnmer 30063443

Stelt zich hierbij, onder afstand doening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen:

3. Door
Gevestigd te
Ingeschreven in het handelsregister
Hierna te noemen: de Opdrachtnemer

a

a

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst met kenmerk:
'Anterieure overeenkomst Schalkwijk Midden /DuraVermeer Bouw Midden West B.V
Plot 1Oa+b d.d. 15-01-2021' .

Betreffende het volgende door opdrachtnemer te reariseren werk:
Aanleg openbare Ruimte Plot 10b Middengebied Schalkwijk (surinameweglT /
Amerikaweg 14, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie e, nummer 1706).

Zulks tot een bedrag van:
EUR 641.659,00 (zegge: zes honderd een en veertig duizend zes honderd negen en vijftig
euro)

Op grond vandeze bankgarantie verbindt de Borg zich op eerste schriftelijk verzoek van
de Gemeente ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Gemeente te voldoen.

Het schriftelijk verzoek van de Gemeente zal omvatten:

a. Een afschrift van de door de Gemeente aan de opdrachtnemer verzonden
aangetekende brief waarin de Gemeente de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn
voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste
l0 werkdagen is verstreken.

b. vermelding van het feit dat de opdrachtnemer in gebreke is gebleven.
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c. vermelding van de juiste en volledige in de overeenkomst omschreven
verplichtingen ten aarzienvan het inrichten van de Openbare Ruimte van plot
10b, welke nagekomen dienen te worden.

d. vermelding van het te betalen bedrag (ten hoogste het bedrag dat in deze
bankgarantie wordt genoemd)

Deze zekerheidstelling blijft, overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst, van
kracht tot de oplevering van de openbare Ruimte van plot lOb, hetgeen deBorgzal
blijken uit een schriftelijke mededeling van de Gemeente aan de Borg dat deze is
ontslagen van zijn verplichtingen onder deze garantie.

Aldus opgemaakt en ondertekend, Utrecht, Nederland, 03 februari 2021
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