Waarom
Nationale
Waarborg?
Nationale Waarborg is leverancier van bankgaranties voor
particulier onroerend goed. Al ruim 15 jaar staan service,
gemak en snelheid bij ons voorop. Onze afnemers ervaren
dat dagelijks. Nog niet bekend met onze service? Laat deze
10 redenen u overtuigen met ons samen te werken.

10 redenen tot samenwerken
1

Een bankgarantie voor bestaande bouw of nieuwbouw binnen één werkdag. Voor
16.00 uur aangevraagd betekent nog dezelfde dag een bankgarantie bij de notaris.

2

Wij stellen ruim voor finaal akkoord. U brengt rust in het proces; dat geeft u een
commerciële kans en zorgt bovendien dat uw klant op tijd kan voldoen aan de
uiterste steldatum in de getekende koopovereenkomst.

3

Eenvoudig digitaal aanvragen, eventueel voorzien van uw eigen beeldmerk en
regeling voor een eenduidige, gepersonaliseerde aanbieding naar uw klant.

4

De aanvraag volledig digitaal laten ondertekenen door uw klant.

5

De exclusieve interface met het KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)
stelt ons in staat om de bankgarantie en afrekennota snel en 100% veilig aan elke
aangesloten notaris in Nederland te verzenden.

6

Onze nota wordt meegenomen in de eindafrekening van de notaris. Uw klant
betaalt dus pas bij passeren de bankgarantiekosten.

7

Uw vakbekwaamheid en beoordelingsvermogen schatten wij hoog in. Daarom kunt
u volstaan met het indienen van een beknopt aanvraagformulier. De achterliggende
documenten houdt u zelf in dossier.*

8

Heeft u een afwijkende aanvraag? Wij werken met u samen naar een passende
oplossing zodat de bankgarantie alsnog op tijd gesteld wordt.

9

U biedt uw klant meer zekerheid met de verzekerde bankgarantie die het
garantiebedrag dekt bij inroepen na verloop van ontbindende voorwaarden
vanwege overlijden, ziekte, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en
echtscheiding.

10 Ons vakkundige team staat 24/7 voor u klaar om uw vragen te beantwoorden,

wijzigingen of verlenging van de bankgarantie kosteloos door te voeren of een
aanvraag met u te bespreken.

Daarom Nationale Waarborg!
Hoeveel redenen heeft u nog nodig om samen te werken met ons? Wij verwelkomen
u graag. Bel ons op 030-2205546 of meldt u via info@nationalewaarborg.nl,
@nat_waarborg of LinkedIn. Wij maken uw aanstelling binnen één werkdag in orde.
Nationale Waarborg: Al ruim 15 jaar de beste en snelste weg naar een bankgarantie!
*In uitzonderingsgevallen kunnen wij wel (steekproefsgewijs) stukken opvragen.

