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ADDENDUM BORGTOCHT BIJ OVEREENKOMST LENING 000000 
 

 
DE PARTIJEN: 
 

A. De in Bijlage 1 (zijnde de Overeenkomst Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum (zoals hierna 

gedefinieerd) genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage 1) aan de hand van het Investeerdersnummer 

waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl (de “Investeerders”), op basis van een 

verleende volmacht; 

 

B. Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl, statutair gevestigd te Heemstede, bekend in het handelsregister onder 

nummer 63426927 (de “Stichting”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.L. Diks, P.C. de Haes en H.J.M.A. 

Lemmens; 

 

C. Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl, statutair gevestigd te Rhenen, bekend in het handelsregister onder 

nummer 67258603 (de “Stichting Zekerheden”), rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.L. Diks en H.J.M.A. 

Lemmens; 

 

D. Rechtspersoon 

Bedrijfsnaam:      

Rechtsvorm:      

KvK nummer:      

Statutair gevestigd/kantoorhoudend te (Plaats):  

Klantnummer bij Geldvoorelkaar.nl:   

(de ‘’Geldnemer’’), 

 

Rechtsgeldige vertegenwoordigingsbevoegde: 

Voorletters:      

Tussenvoegsels:      

Achternaam:      

Geboortedatum:  

 

Natuurlijk persoon 

Voorletters:        

Tussenvoegsels:         

Achternaam:        

Geboortedatum:        

Woonplaats:        

Klantnummer bij Geldvoorelkaar.nl:     

(de ‘’Geldnemer’’),   

 

E. Rechtspersoon 

Bedrijfsnaam:      

Rechtsvorm:      

KvK nummer:      

Statutair gevestigd/kantoorhoudend te (Plaats):    

(de ‘’Borg’’), 

 

Rechtsgeldige vertegenwoordigingsbevoegde: 

Voorletters:      

Tussenvoegsels:      

Achternaam:      

Geboortedatum:   

 

Natuurlijk persoon 

Voorletters:        

Tussenvoegsels:         

Achternaam:        
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Geboortedatum:        

Woonplaats:            

(de ‘’Borg’’), 

 

hierna gezamenlijk genoemd “Partijen” en ieder van hen een “Partij”; 

 

 

NEMEN IN AANMERKING DAT: 

 
A. de Investeerders, de Geldnemer en de Stichting op de datum van dit Addendum een overeenkomst van geldlening 

zijn aangegaan (de “Overeenkomst Lening”); 

B. als voorwaarde voor het verstrekt krijgen van deze geldlening dient de Borg vast te leggen dat hij bereid is zich 

borg te stellen voor het voldoen van de verplichtingen van de Geldnemer die voortvloeien uit de Overeenkomst 

Lening; en 

C. Partijen wensen de in aanmerking B bedoelde borgstelling in dit addendum bij de Overeenkomst Lening (het 

“Addendum”) vast te leggen; 

 

 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:  

 

1. Tot zekerheid voor de nakoming door Geldnemer van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening, 

verbindt de Borg zich hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk als borg met inachtneming van de navolgende 

voorwaarden en bepalingen (de “Borgtocht”). 

2. De Borg verbindt zich als borg tot een maximumbedrag van € [BEDRAG], gedurende een looptijd van [LOOPTIJD] 

maanden. 

3. Onder de Borgtocht valt bovenop het in artikel 2 van het Addendum genoemde maximumbedrag ook het volgende: 

a. Als de Borg jegens de Stichting in verzuim is, dient de Borg aan de Stichting wettelijke (handels)rente te 

vergoeden. 

b. Als de Stichting kosten maakt voor de rechtsvervolging van de Geldnemer, en de Borg heeft deze kosten 

kunnen voorkomen doordat hij tijdig door de Stichting op de hoogte is gesteld van haar voornemen om tot 

rechtsvervolging van de Geldnemer over te gaan, dan dient de Borg deze kosten aan de Stichting te 

vergoeden. 

4. Indien de Stichting de Geldnemer in gebreke stelt, zal zij de Borg hiervan mededeling doen. De Stichting verzendt 

een betalingsverzoek (“Betalingsverzoek”) aan de Borg zodra de Geldnemer in verzuim is onder de Overeenkomst 

Lening. 

5. De Borg moet binnen 14 dagen na dagtekening van het Betalingsverzoek volledig voldoen aan het 

Betalingsverzoek. Indien niet tijdig is voldaan aan het Betalingsverzoek, verkeert de Borg zonder nadere 

ingebrekestelling in verzuim. 

6. Betaling door de Borg onder deze Borgtocht zal plaatsvinden zonder beroep op verrekening of opschorting, tenzij 

sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7:852 BW. 

7. De regresvorderingen dan wel vorderingen uit subrogatie die de Borg mocht hebben uit hoofde van deze Borgtocht 

op de Geldnemer zijn achtergesteld bij de vorderingen van de Stichting jegens de Geldnemer uit hoofde van de 

Overeenkomst Lening. 

8. Deze Borgtocht eindigt indien en zodra de Overeenkomst Lening eindigt en de Geldnemer jegens de Stichting aan 

al haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst Lening heeft voldaan. Deze Borgtocht eindigt 

echter eerder indien en zodra de in artikel 2 van het Addendum genoemde looptijd versterken is. 

9. Deze Borgtocht is uitsluitend onderworpen aan en zal worden uitgelegd naar Nederlands recht. Partijen komen 

overeen dat alle geschillen die mochten ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze Borgtocht uitsluitend 

zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
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10. Indien enig onderdeel van deze Borgtocht op enig moment ongeldig zou zijn, doet dat niet af aan de geldigheid van 

de overige inhoud van deze Borgtocht. 

Waarschuwing  

Het aangaan van deze Borgtocht brengt voor de Borg aanzienlijke (financiële) risico’s met zich mee. Een van de 

gevolgen kan zijn dat de Borg het in artikel 2 van het Addendum genoemde bedrag binnen 14 dagen aan de Stichting 

moet betalen zonder dat uitstel mogelijk is. Wanbetaling kan voor de Borg zeer ernstige (financiële) gevolgen hebben, 

zoals beslaglegging op vermogensbestanddelen van de Borg of een (uiteindelijk) faillissement van de Borg. De Borg 

(en de eventuele echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner) [verklaart/verklaren] uitdrukkelijk bewust te zijn van de aan 

deze Borgtocht verbonden risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan. 

 

De Borg verklaart hierbij dat de door hem in het kader van deze Borgtocht verstrekte gegevens juist en volledig zijn. 

 

*Handtekeningenpagina volgt* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parafen:   Pagina 4 
 

VOOR AKKOORD: 

 
In het geval van een rechtspersoon 
Geldnemer  
Bedrijfsnaam: 
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordigingsbevoegde: 
 
 
 
Naam:  
 
Plaats: ……………………………………… 
 
Datum: …………………………………….. 
 
In het geval van een natuurlijk persoon 
Geldnemer  
Handtekening: 
 
 
 
Naam:  
 
Plaats: ……………………………………… 
 
Datum: …………………………………….. 
 

 
In het geval van een rechtspersoon 
Borg 
Bedrijfsnaam: 
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordigingsbevoegde: 
 
 
 
Naam:  
 
Plaats: ……………………………………… 
 
Datum: …………………………………….. 
 
In het geval van een natuurlijk persoon 
Borg  
Handtekening: 
 
 
 
Naam:  
 
Plaats: ……………………………………… 
 
Datum: …………………………………….. 
 
Ten blijke van toestemming ex artikel 1:88 BW, getekend door de partner (echtgenoot/echtgenote dan wel geregistreerd 
partner) van Borg: 
Handtekening: 
 
 
 
Naam:  
Geboortedatum:  
 
Plaats: …………………………………………... 
 
Datum: ………………………………………….. 
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De Stichting namens Investeerders (gevolmachtigde) en namens zichzelf 

 
Naam: M.L. Diks  Naam: P.C. de Haes  Naam: H.J.M.A. Lemmens 
Plaats: Veenendaal  Plaats: Veenendaal  Plaats: Veenendaal 
Datum:    Datum:    Datum: 
 

 

De Stichting Zekerheden  

 
Naam: M.L. Diks  Naam: H.J.M.A. Lemmens   
Plaats: Veenendaal  Plaats: Veenendaal  
Datum:    Datum:         
 

 

Bijlage: Overeenkomst Lening 000000 

 


