
 

Borgtochtovereenkomst 

 

De ondergetekende:  

 

1. De besloten vennootschap [bedrijfsnaam]  B.V., statutair gevestigd te [adres en 

plaatsnaam], te dezer zake vertegenwoordigd door [naam]  

 of 

 De heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum] wonende te [adres en 

plaatsnaam] 

hierna te noemen de “borg”; 

 

2 De besloten vennootschap [bedrijfsnaam] B.V., statutair gevestigd te [adres en 

plaatsnaam], te dezer zake vertegenwoordigd door  [naam] 

hierna te noemen de “schuldeiser”; 

 

In aanmerking nemende dat: 

• de schuldeiser aan de schuldenaar, blijkens een aan deze borgtochtovereenkomst gehechte 

onderhandse overeenkomst van [datum] een geldlening heeft verstrekt (of: zal verstrekken) 

in hoofdsom groot [bedrag] Euro (zegge: [invullen]) te vermeerderen met renten en kosten 

of: een krediet in rekening-courant heeft verstrekt (of: zal verstrekken) tot maximaal een 

bedrag groot [bedrag] Euro (zegge: [invullen]) te vermeerderen met renten en kosten;  

• de borg bereid is ter zake van de uit hoofde van deze overeenkomst van geldlening 

verschuldigde bedragen borg te staan. 

 

Komen overeen als volgt:  

 

Artikel 1 

1.1 De borg verbindt zich door middel van deze overeenkomst tegenover schuldeiser, als borg (of 

hoofdelijk mededebiteur) voor de schuldenaar, zulks tot zekerheid voor de betaling van al 

hetgeen de schuldeiser van de schuldenaar te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de 

in de considerans genoemde overeenkomst, met dien verstande dat het bedrag waarvoor de 

borg (hoofdelijk) uit hoofde van deze borgstelling kan worden aangesproken nimmer meer 

bedraagt dan [bedrag] Euro (zegge: [invullen]).  

 

1.2 De borg is niet gehouden tot nakoming voordat de schuldenaar in de nakoming van zijn 

verbintenis is tekort geschoten. 

 

Artikel 2 

2.1 Deze borgtocht is aangegaan voor onbepaalde tijd, onverminderd het recht voor de borg om 

de borgtocht te allen tijde op te zeggen, met dien verstande, dat de borgtocht ten aanzien van 

ten tijde van zijn beëindiging bestaande verbintenissen van de schuldenaar tegenover de 

schuldeiser blijft voortduren.  

 

2.2 Voor zover de verbintenis bestaat uit iets anders dan betaling van een geldsom, heeft de 

schuldeiser de keuze de borg hetzij aan te spreken tot schadevergoeding, hetzij aan te 

spreken tot het verrichten van dat andere, tenzij deze prestatie zo zeer aan de persoon van 

de schuldenaar is verbonden dat een derde haar redelijkerwijze niet zelf kan verrichten.  

 

 


