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In deze Algemene Bepalingen Borgtocht SWS wordt verstaan onder: 

a.  ‘SWS’:   Stichting Waarborgfonds Sport, statutair gevestigd te Arnhem; 

b. ‘Aanvrager’:   de organisaties (zowel samen als afzonderlijk) die bij SWS een aanvraag hebben 

     ingediend voor een borgstelling;  

c. ‘Noodkrediet’:    de overeenkomst van geldlening tussen de Aanvrager en de Kredietverstrekker ; 

d. ‘Kredietverstrekker’: de financier waarbij Aanvrager een Noodkrediet afsluit en die als 

    voorwaarde onder andere heeft gesteld dat SWS zich als borg zal verbinden. 

  

 

In de akte van borgtocht, die tussen SWS en de Kredietverstrekker wordt gesloten, verklaart SWS een borgstelling te 

verstrekken op basis van de in de Algemene Bepalingen opgenomen voorwaarden. Deze voorwaarden worden hierna in de 

punten 1 t/m 6 geformuleerd: 

 

 

1. SWS verklaart gedurende de looptijd van de borgstelling: 

 

1.1 zich jegens Kredietverstrekker te verbinden als borg voor Aanvrager, zulks tot zekerheid voor de betaling van de 

aflossing van de hoofdsom die de Kredietverstrekker blijkens haar administratie van de Aanvrager te vorderen heeft uit 

hoofde van het Noodkrediet. Dit bedrag zal jaarlijks, na ontvangst door de Kredietverstrekker van de overeengekomen 

aflossingstermijnen, worden verminderd met een bedrag dat ontstaat door genoemd maximum te delen door de looptijd 

van de borgstelling. Afhankelijk van de contractueel overeengekomen aflossingstermijn vindt de afbouw plaats per jaar, 

per kwartaal of per maand;  

 

1.2 op het eerste verzoek door middel van een schriftelijke mededeling van Kredietverstrekker, inhoudende dat Aanvrager 

zijn verplichtingen tot betaling van de verschuldigde aflossing van genoemde geldlening niet is nagekomen (al dan niet 

als gevolg van faillissement), aan Kredietverstrekker het hiermee gemoeide bedrag te zullen voldoen. Dit kan de betaling 

van een deel van de hoofdsom betreffen of het gehele bedrag waarvoor SWS borg staat in geval van opeising van de 

lening als vermeld in de leningovereenkomst. SWS kan daarbij niet van de Kredietverstrekker verlangen dat eerst 

(overige) zekerheden voor de verplichtingen van de Aanvrager worden uitgewonnen voordat de Kredietverstrekker SWS 

kan aanspreken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.  

 De Kredietverstrekker zal, wanneer hij SWS aanspreekt op haar positie als borgsteller, in dat geval schriftelijk en 

gemotiveerd dienen te bewijzen dat de Aanvrager in de nakoming van zijn verbintenis uit hoofde van het Noodkrediet is 

tekort geschoten. Indien de Kredietverstrekker de Aanvrager in gebreke stelt, is hij verplicht hiervan tegelijkertijd SWS 

mededeling te doen. SWS als borg is zich ervan bewust dat het Burgerlijk Wetboek dan wel ingevolge de beperkende 

werking van de redelijkheid en billijkheid de Aanvrager in gebreke kan komen zonder ingebrekestelling. 

 SWS is jegens Kredietverstrekker nooit meer verschuldigd dan het in de Akte van Borgtocht genoemde maximum 

bedrag, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1 en artikel 5.2. Indien SWS als borg door de 

Kredietverstrekker wordt aangesproken en tot voldoening overgaat van de door Aanvrager aan Kredietverstrekker 

verschuldigde bedragen, heeft SWS voor het gehele bedrag dat hij aan de Kredietverstrekker heeft moeten voldoen een 

vordering op de Aanvrager. 
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2. SWS verklaart ten aanzien van haar rol als borgsteller: 

 

2.1. uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om de borgtocht op te zeggen, behoudens indien in overleg met de 

Kredietverstrekker anders wordt overeengekomen; 

 

2.2 door het in een voorafgaand stadium goedkeuren van de voorwaarden, neergelegd in de leningsovereenkomst, bekend 

te zijn met de bepalingen die tussen Kredietverstrekker en Aanvrager zijn overeengekomen en aan deze bepalingen 

onderworpen te zijn voor zover deze op haar als borg toepasselijk zijn. Ten aanzien van de oorzaak en het beloop van 

de vorderingen van Kredietverstrekker zijn de boekingen van Kredietverstrekker voor SWS bindend, waarbij een door 

Kredietverstrekker voor conform haar boeken getekend afschrift zal gelden als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs 

door SWS te leveren; 

 

2.3 haar rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek eerst uit te oefenen, nadat Kredietverstrekker algehele voldoening zal 

hebben verkregen van al hetgeen hij van Aanvrager te vorderen heeft uit hoofde van het genoemde Noodkrediet en uit 

hoofde van andere financieringen die aan SWS bekend zijn. 
 

3. SWS verklaart met betrekking tot de overige door de Kredietverstrekker verkregen zekerheden: 

 

3.1 indien ten behoeve van Kredietverstrekker naast deze borgtocht zekerheid is of zal worden gesteld voor de betaling van 

al hetgeen Aanvrager uit hoofde van het Noodkrediet, waarvoor SWS borg staat, aan Kredietverstrekker schuldig is, 

ermee akkoord te gaan dat deze zekerheid in de eerste plaats zal worden aangewend voor de betaling van dat deel van 

de schuld van Aanvrager dat niet direct door de borgtocht van SWS wordt gedekt, één en ander uit hoofde van 

genoemde financiering of uit hoofde van andere financieringen die aan SWS bekend zijn. 
 
 

4. De Kredietverstrekker verklaart met betrekking tot de aanspraak op de borgstelling: 

 

4.1 alvorens tot het opeisen van de financiering over te gaan, zal Kredietverstrekker SWS hiervan in kennis stellen en 

desgewenst zullen Kredietverstrekker en SWS ter zake overleg voeren waarbij rekening zal worden gehouden met 

elkaars gerechtvaardigde belangen; 
 

4.2 SWS schriftelijk ervan in kennis te stellen indien Aanvrager bij Kredietverstrekker tijdens de looptijd van de borgtocht 

verplichtingen wil aangaan die leiden tot verzwaring van zijn lasten. Voor het aangaan van deze verplichtingen is de 

voorafgaande toestemming van SWS vereist. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWS één of 

meer nieuwe financieringen worden verstrekt door de Kredietverstrekker zal/zullen de door SWS verstrekte 

borgstelling(en) komen te vervallen. 
 

5. SWS en Kredietverstrekker zijn verder overeengekomen dat: 

 

5.1 indien de Aanvrager tot versnelde aflossing van de door Kredietverstrekker aan hem verstrekte geldlening(en) overgaat, 

heeft dit eveneens gevolgen voor de tot zekerheid van genoemde geldlening(en) verstrekte borgstelling(en). Extra 

aflossingen op andere leningen dan het Noodkrediet zijn pas mogelijk nadat het Noodkrediet volledig is afgelost. Indien 

Aanvrager, zonder uitdrukkelijke toestemming van SWS, extra heeft afgelost op andere leningen dan het Noodkrediet, 



 

    
Algemene Bepalingen Borgtocht Noodkrediet   
betreffende de door SWS af te geven                         
akte van borgtocht aan de Kredietverstrekker 
 
 

 
 
Deze Algemene Bepalingen Borgtocht Noodkrediet maken onlosmakelijk deel uit van de borgakte   
De Algemene Bepalingen Borgtocht Noodkrediet zijn vastgesteld op 21 april 2020  
 
  Pagina 3 van 3 
 
 
 

wordt het borgstellingsobligo dat betrekking heeft op het Noodkrediet verminderd met het bedrag ter grootte van deze 

vervroegde aflossing;  
 

5.2 ook indien SWS ten behoeve van Aanvrager de aan de Kredietverstrekker verschuldigde aflossing heeft voldaan, 

vermindert de borgstelling met het hiermee gemoeide bedrag; 
 

5.3 indien naast SWS ook een gemeente en/of een andere partij zekerheid heeft gesteld voor de voldoening van de 

aflossingsverplichting uit hoofde van de Financieringsovereenkomst, zal de Kredietverstrekker de betreffende partijen 

aanspreken tot voldoening van het openstaande bedrag, en wel voor zover mogelijk iedere partij pro rata parte zijn 

aandeel in het totale bedrag van de aldus verstrekte zekerheden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door 

partijen. 
 
 

6. Tot slot 

 

6.1 SWS verklaart dat algemene correspondentie gericht kan worden aan het secretariaat van SWS conform het adres zoals 

geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 


