BORGTOCHT
(Borgsta.doc)

De ondergetekende:
1.

............................................................, hierna ieder voor alsmede tezamen hoofdelijk te noemen “borg”
verklaart zich te stellen tot borg voor:……………………………………………………………………,
hierna hoofdelijk te noemen “huurder”
ten behoeve van ...................................................................................., hierna te noemen “verhuurder”;

Deze borgstelling wordt aangegaan onder de hierna volgende bepalingen:
Artikel 1
Verhuurder zal onder hoofdelijke aansprakelijkheid van huurder diverse overeenkomsten met huurder aangaan.
Er zal o.a. een huurovereenkomst en etc. opgemaakt en ondertekend worden, welke allen onlosmakelijk en
onverbrekelijk met onderhavige borgtocht zijn verbonden.
Artikel 2
Deze borgtocht geldt voor al hetgeen huurder aan verhuurder nu of te eniger tijd verschuldigd mocht zijn, uit
welken hoofde ook, zowel in als buiten rekening courant en al of niet in het gewone bankverkeer, echter tot
geen
hoger bedrag dan
€ …………………………………….……….
(zegge:………...………………………………………………………………………………...)
te vermeerderen met de rente daarover berekend op basis van het door de huurder verschuldigde
rentepercentage en alle kosten op de invordering vallend.
Artikel 3
De borg verklaart afstand te doen ten behoeve van verhuurder van alle verweermiddelen en rechten aan de
huurder en aan de borg toekomend, tenzij die verweermiddelen het bestaan of het tijdstip van nakoming van de
verbintenis van de huurder betreffen.
Artikel 4
De borg verbindt zich het bedrag dat verhuurder uit hoofde van deze borgstelling te vorderen heeft of zal
krijgen, op eerste vordering van betreffende vennootschap te voldoen.
Artikel 5
Een door verhuurder getekend uittreksel uit haar administratie strekt tot volledig bewijs van haar vordering op
de huurder, behoudens tegenbewijs.
Artikel 6
De borg doet afstand van het recht zich er op te beroepen dat ten kosten van hem afbreuk wordt gedaan aan de
rechten, waarin hij mocht verwachten krachtens subrogatie te treden als verhuurder bestaande of later verkregen
zekerheden prijs geeft. In dit geval blijft de verbintenis van de borg onverminderd van kracht totdat verhuurder
naar haar oordeel niets meer van de borg te vorderen heeft en haar relatie met de huurder geheel en al tot een
eind is gekomen.
Het in dit artikel bepaalde ziet niet op de zekerheden, die door borg als voorwaarde(n) zijn gesteld voor haar
bereidheid tot het aangaan van deze borgtocht.
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Artikel 7
De verbintenis van de borg blijft van kracht zolang de vordering van behuurder met renten en kosten niet geheel
is voldaan, ook indien verhuurder gedeeltelijke betaling mocht ontvangen door de uitwinning van andere
zekerheden, waaronder begrepen andere borgstelling, alsook wanneer verhuurder ten opzichte van andere
borgen of aansprakelijke (rechts)personen afstand doet van haar rechten, dan wel zonder goedkeuring of
voorkennis van de borg met de huurder, zowel in als buiten faillissement, akkoorden sluit, regelingen treft,
dadingen aangaat of vaststellingsovereenkomsten sluit.
Artikel 8
De verbintenis van de borg blijft onverminderd van kracht, ook al zou verhuurder door het verlenen van meer
krediet of anderszins van de huurder meer te vorderen krijgen dan het bedrag dat zij ten tijde van het
ondertekenen van de borgstelling van de huurder te vorderen had.
Artikel 9
De borg zal de onderhavige borgtocht niet kunnen opzeggen.
Artikel 10
Enig geschil voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst, zal bij uitsluiting voorgelegd worden aan de
bevoegde rechter te Utrecht.

Aldus overeengekomen en in enkelvoud getekend te……………………………op ……………………………

Naam borg

…………………………………………………………...……………………………..

Straat en huisnummer

…………………………………………………………...……………………………..

Postcode en woonplaats

…………………………………………………………...……………………………..

Nr. identificatie document …………………………………………………………...……………………………..
Email adres

…………………………………………………………...……………………………..

Handtekening borg

…………………………………………………………...……………………………..
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