Bijlage 4: Model bankverklaring

Met betrekking tot de concessie voor diensten met als voorwerp: “Uitbating van de cafetaria van
de sporthal gelegen te Gemeentestraat Nijlen”

Hierbij bevestigen wij U dat de (naam vennootschap) onze cliënt is sinds (datum).

Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt
De financiële relaties die wij onderhouden met (naam vennootschap) hebben tot op heden, (datum), beantwoord
aan onze verwachtingen.
Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige elementen vastgesteld
en de (naam vennootschap) heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met betrekking tot de ons gekende
contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de contracten of projecten uit te voeren die haar
werden toegewezen.

De (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen en
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap (alleen
vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de klant) :...
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap.
ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog op de
uitvoering van de Concessie te onderzoeken.
ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen).
Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt dienaangaande
geen enkele verantwoordelijkheid.
Wat betreft de notoriëteit van de cliënt
De (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke plaats (ofwel : is actief) in de sector van (...). Tot op heden en
voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische reputatie en is gebleken dat ze
werd geleid door bekwame en achtbare personen.

De bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte
informatie. De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden
medegedeeld.
Opgemaakt in ........................................, op ........................................

Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening

