
   

De Algemene Bepalingen Borgtocht SWS d.d. 11 december 2018 maken onlosmakelijk deel uit van deze Akte van Borgtocht 
 

 

Akte van borgtocht 

 

Ondergetekenden: 

a. Stichting Waarborgfonds Sport, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 41151843, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen "SWS"; 

b. De XXXXX  te XXXXX  , hierna te noemen: “kredietverstrekker”, 

 

in aanmerking nemende dat: 

- de XXXXX  te XXXXX , hierna te noemen "aanvrager", voornemens is te komen tot de realisatie van XXXXX , 

hierna te noemen "het project"; 

- aanvrager om het project te realiseren een beroep heeft gedaan op de kredietverstrekker; 

- de kredietverstrekker bereid is een geldlening van €  ( euro) te verstrekken, hierna te noemen: de 

“financieringsovereenkomst”, met als voorwaarde onder andere dat SWS zich voor deze lening als borg zal 

verbinden; 

- SWS door aanvrager is verzocht zich jegens kredietverstrekker als borg te verbinden; 

- aanvrager en SWS een overeenkomst hebben ondertekend, waarin hun wederzijdse verplichtingen zijn 

vastgelegd welke samenhangen met de borgtocht van SWS; 

- SWS bereid is zich jegens de kredietverstrekker als borg te verbinden; 

- de gemeente XXXXX bereid is om tot zekerheid van deze lening een garantie te verstrekken van € (euro); 

 

komen hierbij als volgt overeen: 

1. SWS verbindt zich jegens de kredietverstrekker als borg voor de aanvrager tot zekerheid voor de betaling van de 

aflossing van de hoofdsom, met een maximum van €  (zegge:  euro), die de kredietverstrekker blijkens haar 

administratie van aanvrager te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van de financieringsovereenkomst.  

2. SWS verbindt zich gedurende maximaal  () jaar jegens kredietverstrekker als borg; 

3. De afbouw van het borgstellingbedrag is gebaseerd op het aflossingsschema bij aanvang van de lening. Onder 

verwijzing naar hetgeen hierover is opgenomen in de Algemene Bepalingen Borgtocht, meer specifiek artikel 1.1, 

5.1 en 5.2, zal het borgstellingbedrag per jaar met €  ( euro) worden verminderd, voor het eerst op . 

4.  De kredietverstrekker neemt voormelde borgtocht, bevoegdheden, verklaringen en (hoofdelijke) verbintenissen 

aan. 

 

Op deze Akte van Borgtocht zijn de Algemene Bepalingen Borgtocht SWS van 11 december 2018 van toepassing. De 

kredietverstrekker verklaart deze algemene bepalingen te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de 

rechten en plichten die voortvloeien uit deze algemene bepalingen en deze te aanvaarden. 

 

Aldus opgemaakt door de Stichting Waarborgfonds Sport op  

 

Goed voor €   Goed voor €   

( euro)   ( euro) 

 

 

D.C.A. Zeegers MBA S.R. de Wit 

Directeur  Senior Projectadviseur 

 

Namens kredietverstrekker: 

 

Datum:  ………..……………………………….. Leningsnummer(s): ………………………………………. 

 

Handtekening 

Directeur………………………………………… Naam in blokletters: ………………………………………… 

 


