
Uw voordelen

n Een financieel sterke garantieverstrekker met 
jarenlange ervaring

n Verhoogde liquiditeit en flexibiliteit

n Ondersteuning van uw kredietfaciliteiten bij uw 
huisbankier

n Toegang tot een internationaal verzekeringsnet-
werk met Atradius in-house teams in Duitsland, 
Frankrijk, Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, Finland en België

n Concurrerende prijsstelling

…daarnaast biedt Atradius

n Het totale productaanbod van een gespecialiseerde 
kredietverzekeraar en garantieverstrekker

n Onze databank met informatie over ruim  
200 miljoen bedrijven wereldwijd

n Een wereldwijd verspreid netwerk met kantoren in 
50 landen

Atradius Garanties

Atradius 
David Ricardostraat 1

Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland

Telefoon +31 (0)20 553 9111

Handelsregister 
Amsterdam 66569540
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Gegarandeerd goede service

n Snelle en eenvoudige afhandeling van uw garantie-
behoefte

n Advies op maat door garantiespecialisten op het 
gebied van garantieteksten en -vereisten

n Afhandeling van uw aanvraag binnen 24 uur

n Afgifte voor begunstigden in Duitsland, Frankrijk, 
Spanje, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, 
Finland, België en Luxemburg

Overtuig uzelf persoonlijk 
en neem vrijblijvend contact op:

+31 (0)20 553 2328
Bonding.NL@atradius.com

@atradius atradiusNL

Volg ons ook op



Atradius bankgaranties 
verhogen uw liquiditeit 

Terwijl een kredietverzekering de leverancier/opdracht-
nemer tegen wanbetaling beschermt, beschermt een 
garantie de opdrachtgever, in het geval de opdracht-
nemer zijn (contractuele) verplichting(en) niet nakomt.

Met een Atradius garantie beschikken uw opdracht-
gevers over garanties van een internationaal erkend en 
financieel gezond consortium. 

Als klant van Atradius verlicht u uw kredietlijnen bij uw 
huisbankier en kunt u deze efficiënter benutten. 
Op deze manier geniet u financiële flexibiliteit en 
onafhankelijkheid.

Onze garantieproducten

Afhankelijk het gekozen vakgebied biedt Atradius 
verschillende soorten van garanties aan. Tot onze 
standaard producten behoren onder andere:

Bankverklaring
Het kan voorkomen dat uw opdrachtgever van u een 
document verlangt waarin wordt vermeld dat uw bedrijf 
over een gezonde financiële positie beschikt. Dit is een 
bankverklaring.

Bereidverklaring / inschrijvingsgarantie
Een bereidverklaring wordt verlangd bij inschrijvingen bij 
openbare en onderhandse aanbestedingen.

Aanbetalings-/vooruitbetalingsgarantie
Het kan voorkomen dat u vooruitbetalingen ontvangt 
om de financiering van de aangenomen projecten te 
vergemakkelijken. Deze garantie dekt het risico van het 
niet kunnen terugbetalen van de aanbetaling af.

Leverings-/uitvoeringsgarantie
Dit is de meest gebruikelijke garantie en zorgt voor 
zekerheid van uw opdrachtgever dat u het aangenomen 
project tijdig en compleet oplevert.

Onderhoudsgarantie
Na oplevering kan er een onderhoudstermijn worden af-
gesproken waarvoor een garantie kan worden verlangd. 
Hiermee worden uw verplichtingen gegarandeerd.

Douanegarantie
Douanegaranties dekken uw verplichtingen tegenover 
de douane af. Hieronder vallen opslag, douanevervoer 
en tijdelijke invoer. Kenmerken zijn uitstel van betaling 
van accijnzen en invoerrechten.

Overige garanties 
Naast bovengenoemde veel voorkomende garanties 
biedt Atradius ook de volgende soorten garanties:
• EU-garantie / Productschapsgarantie 
• Milieuverordeningen, grensoverschrijdend 
 afvaltransport (EVOA)
• Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
• Zeehavengeld
• Procesgarantie 

Garanties zijn een 
belangrijk 
onderdeel van uw 
bedrijfsvoering


