Overeenkomst
XXXX XXX
De ondergetekenden:
a.

Stichting Waarborgfonds Sport, statutair gevestigd te Arnhem,
hierna te noemen de "SWS";

b.

de XXX te XXX ,
hierna noemen "Aanvrager";

in aanmerking nemende dat:
-

aanvrager voornemens zijn te komen tot de realisering van XXXXXX , hierna te noemen "het project";

-

aanvrager om het project te realiseren een beroep hebben gedaan op een Kredietverstrekker, zijnde de XXXX
te XXXX , hierna te noemen "Kredietverstrekker";

-

de Kredietverstrekker bereid is een financiering te verstrekken, doch als voorwaarde onder meer heeft gesteld
dat SWS een overeenkomst van borgtocht aangaat met de Kredietverstrekker;

-

door aanvrager bij SWS een aanvraag is ingediend om de Kredietverstrekker in aanmerking te laten

-

de gemeente XXXX bereid is een garantie, groot € ( euro), te verstrekken ter gedeeltelijke voldoening van de

komen voor een door SWS te verlenen borgtocht;
verschuldigde hoofdsom van aanvragers.
verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen:
1.

SWS verbindt zich jegens de Kredietverstrekker als borg voor de aanvrager tot zekerheid voor de betaling van
maximaal de hoofdsom die de Kredietverstrekker blijkens haar administratie van aanvrager te vorderen heeft of
mocht hebben uit hoofde van het geborgde deel van de financieringsovereenkomst, met een maximum van €
XXXX euro (zegge: XXXX euro);

2.

deze borgstelling wordt op basis van een lineaire afbouw verstrekt voor een periode van XXXX jaar;

3.

de totaal aan te trekken financiering bedraagt maximaal € (euro) zoals vastgelegd in de offerte d.d. ;

4.

de totale investeringskosten (inclusief btw) bedragen maximaal € (euro).

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Bepalingen van 9 december 2014 van toepassing. Aanvragers
verklaren de Algemene Bepalingen te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de rechten en
plichten die voortvloeien uit de Algemene Bepalingen en deze te aanvaarden.
Aldus opgemaakt op .
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