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1.
1.1.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden voor Borgtochten (AVB) hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven
woorden de erna vermelde betekenis:
Akte
AVB

AVK

AVV

Beroepsborg
Bestuursborg

Borg
Krediet

Kredietnemer

Kredietrelatie

1

De akte van borgtocht waarin deze voorwaarden van toepassing worden
verklaard;
Deze Algemene Voorwaarden voor Borgtochten met versienummer
20170628 die door Kredietbeveiliging op 28 juni 2017 onder nummer
6728173 bij de Kamer van Koophandel werden gedeponeerd en ter latere
kennisneming
kunnen
worden
gedownload
op
www.kredietbeveiliging.nl/avb20170628;
De Algemene Voorwaarden voor Kredietverlening met versienummer
20170628, zoals deze door Kredietbeveiliging op 28 juni 2017 onder
nummer 6728173 bij de Kamer van Koophandel werden gedeponeerd en ter
latere
kennisneming
kunnen
worden
gedownload
op
www.kredietbeveiliging.nl/avk20170628;
De Algemene Voorwaarden voor Verpanding met versienummer 201706283, zoals deze door Kredietbeveiliging op 28 juni 2017 onder nummer
6728173 bij de Kamer van Koophandel werden gedeponeerd en ter latere
kennisneming
kunnen
worden
gedownload
op
www.kredietbeveiliging.nl/avv20170628;
Een Borg die handelt in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Een Borg die bestuurder is van een naamloze vennootschap of van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen
of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en die zich
als borg verbindt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf
van die vennootschap;
De perso(o)n(en) die zich in de Akte als borg tegenover de
Kredietverstrekker heeft of hebben verbonden;
De door de Kredietverstrekker aan de Kredietnemer geleende gelden,
vermeerderd met het geldelijk beloop van de door de Kredietverstrekker ten
behoeve van de Kredietnemer tegenover derden gestelde garanties en
borgtochten, en hetgeen daarnaast uit hoofde van de Kredietrelatie aan de
Kredietverstrekker is verschuldigd;
Een partij aan wie uit hoofde van een Kredietrelatie Krediet ter beschikking
is gesteld of zal worden gesteld en in verband met wiens verplichtingen de
Akte is overeengekomen;
Iedere rechtsverhouding tussen enerzijds de Kredietverstrekker en
anderzijds de Kredietnemer op grond waarvan de Krediet aan de
Kredietnemer wordt verstrekt en alle afspraken die op deze
rechtsverhouding van toepassing zijn;
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Kredietbeveiliging

De besloten vennootschap KB Legal Solutions B.V., gevestigd te
Geldermalsen en met postadres Maliesingel 17, 3581 BD Utrecht,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67281273;
Kredietverstrekker
De partij bij een Kredietrelatie die gelden uitleent aan een Kredietnemer;
Particuliere borg
De Borg die geen zakelijke Borg is;
Zakelijke Borg
Een rechtspersoon of personenvennootschap die zich als Borg heeft
verbonden, de Beroepsborg en de Bestuursborg.
Een verwijzing in de Akte of de AVB naar:
a. een “Borg”, een “Kredietverstrekker” of een “Kredietnemer” of een andere (rechts)persoon omvat ook de
rechtsopvolgers onder algemene titel en toegestane rechtsopvolgers onder bijzondere titel van de betreffende
(rechts)persoon;
b. de AVV, AVK of AVB is een verwijzing naar de AVV, AVK of AVB zoals deze documenten laatstelijk gewijzigd of
aangevuld zijn en van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Kredietverstrekker en de Kredietnemer of
tussen de Kredietverstrekker en de Borg;
c. een “persoon” is een verwijzing naar een natuurlijke persoon, een entiteit met rechtspersoonlijkheid als bedoeld
in Titel van Burgerlijk Wetboek Boek 2 en ieder ander rechtssubject dat drager van rechten en verplichtingen
kan zijn;
d. een wetsbepaling is een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld van tijd tot tijd;
e. een organisatie is een verwijzing naar een organisatie die daarvoor in de plaats is getreden;
f. een verwijzing naar een Nederlands juridisch begrip in de Akte en in de AVB is met betrekking tot ieder ander
rechtsstelsel ook een verwijzing naar het juridische begrip in dat rechtsstelsel dat het Nederlandse juridische
begrip het dichtst benadert.
De kop van een artikel in de Akte of de AVB dient enkel het leesgemak en bepaalt de inhoud van dat artikel niet.
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Als twee of meer personen zich in de Akte tegenover de Kredietverstrekker als Borg verbinden zijn zij tegenover de
Kredietverstrekker hoofdelijk verbonden als bedoeld in art. 6:7 lid 1 BW voor de nakoming van de uit de Akte en de
AVB voortvloeiende verplichtingen.
Als de Kredietverstrekker tegenover een Borg afstand doet van haar rechten blijven de overige Borgen tegenover de
Kredietverstrekker hoofdelijk verbonden als bedoeld in art. 6:7 lid 1 BW.
De rechtsopvolgers van een Borg zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Borg.
Als de afspraken die van toepassing zijn op de Kredietrelatie wijzigen, waaronder ook inperkingen of uitbreidingen
van het Krediet worden verstaan, wordt de Borg daardoor niet ontslagen uit zijn verplichtingen.
Als de Kredietverstrekker de op de Borg betrekking hebbende Kredietrelatie in het kader van een schuldovername
door een nieuwe Kredietnemer met deze nieuwe Kredietnemer voortzet blijft de borgtocht in stand.
De Borg die een Akte heeft ondertekend is gebonden aan de inhoud van die Akte. Dit geldt ook als andere in een
Akte opgenomen Borgen de Akte niet ondertekenen of een borgtocht van een andere Borg in die Akte wordt
vernietigd.
Vorderingen van een Borg op een Kredietnemer zijn achtergesteld bij alle vorderingen van de Kredietverstrekker op
de Kredietnemer.
De Kredietverstrekker heeft het recht om zekerheden, gesteld of te stellen voor de verplichtingen van de
Kredietnemer tegenover de Kredietverstrekker, (eerst) aan te wenden voor verplichtingen van de Kredietnemer die
niet door de borgtocht zijn gedekt. De Kredietverstrekker bepaalt de wijze waarop aan haar toekomende nettoopbrengsten van zekerheden met de schulden van de Kredietnemer worden verrekend.
De Borg verklaart bekend te zijn met de Kredietrelatie en de afspraken die daarop van toepassing zijn.
Als tussen de Kredietverstrekker en de Borg is overeengekomen dat de Borg zekerheden dient te verstrekken aan de
Kredietverstrekker tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de door de Borg verstrekte
borgtocht, zullen ten aanzien van die zekerheden mede de AVV van toepassing zijn.
De administratie van Kredietverstrekker strekt behoudens tegenbewijs tot volledig bewijs van hetgeen Kredietnemer
aan Kredietverstrekker verschuldigd is.

Tekortkomingen van de Borg
Alle kosten door de Kredietverstrekker gemaakt in verband met enige tekortkoming door de Borg in de nakoming van
zijn verplichtingen uit hoofde van de borgtocht zijn voor rekening van de Borg.
Naast de op grond van deze AVB verschuldigde kosten is de Borg de wettelijke rente verschuldigd over het tijdvak dat
hijzelf in verzuim is.

Zakelijke Borg
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Een Zakelijke Borg doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van het recht:
a. de borgtocht op te zeggen;
b. verweermiddelen die de Kredietnemer tegenover de Kredietgever heeft in te roepen;
c. rechten te ontlenen aan de prijsgave door de Kredietverstrekker van een van de Kredietnemer verkregen
zekerheid.
Een Zakelijke Borg is niet bevoegd om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten of om aan de
Kredietverstrekker toekomende gelden te verrekenen.
Een Zakelijke borg kan door de Kredietverstrekker worden aangesproken, zonder dat enige ingebrekestelling van of
mededeling aan de Kredietnemer is vereist.
Zakelijke Borgen zijn voor elkaar borg voor de voldoening van de kosten die de Kredietverstrekker maakt om
nakoming van hen te vorderen.
Een borgtocht van een Zakelijke Borg strekt ook tot zekerheid voor de betaling van alle incasso-, advocaat- en
proceskosten en alle andere kosten, buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, welke door de
Kredietverstrekker ten laste van de Kredietnemer kunnen worden gebracht, voor zover deze betrekking hebben op
de vorderingen waarvoor de borgtocht geldt. Als deze kosten ook op andere vorderingen betrekking hebben of als
het totale bedrag van de vorderingen het bedrag van de borgtocht te boven gaat, vindt toerekening naar
evenredigheid plaats.

Particuliere Borg
Een Particuliere Borg is alleen bevoegd verweermiddelen die de Kredietnemer tegenover de Kredietverstrekker heeft
in verband met verplichtingen waarvoor de borgtocht is gesteld in te roepen als die verweermiddelen het bestaan,
de inhoud of het tijdstip van nakoming van de verbintenis van de Kredietnemer betreffen.
Een Particuliere Borg is alleen bevoegd zijn verbintenis op te schorten gedurende de termijn:
a. die door de Borg of de Kredietverstrekker aan een Kredietnemer, die bevoegd is tot vernietiging van de
rechtshandeling waaruit zijn verbintenis voortspruit, wordt gesteld om een beroep op een vernietigingsgrond te
doen;
b. dat de Kredietnemer bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis tegenover de Kredietverstrekker opschort.
Een Particuliere Borg zal pas door de Kredietverstrekker worden aangesproken als de Kredietnemer is
tekortgeschoten in de nakoming van een verbintenis tegenover de Kredietverstrekker tot zekerheid waarvoor de
borgtocht is gesteld. De Kredietverstrekker zal - als hij de Kredietnemer in gebreke stelt of aan de Kredietnemer
meedeelt dat hij voor het uitblijven van de nakoming van zijn verplichtingen aansprakelijk wordt gesteld - daarvan
mededeling doen aan de Particuliere Borg.
Een Particuliere Borg moet aan de Kredietverstrekker de kosten vergoeden die deze heeft gemaakt bij de
rechtsvervolging van de Kredietnemer, mits de Particuliere Borg tijdig door mededeling door de Kredietverstrekker
van haar voornemen tot rechtsvervolging van de Kredietnemer in de gelegenheid is gesteld.

Wijziging Akte
De Akte kan uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Kredietverstrekker
en de Borg.

Status, wijzigingen en aanvullingen van de AVB
Deze AVB zijn opgesteld door Kredietbeveiliging en beogen aan kredietverschaffers een soortgelijke positie binnen
een kredietrelatie te verschaffen als banken die doorgaans tegenover hun kredietnemers en borgen bedingen.
Kredietbeveiliging is geen partij bij de Kredietrelatie. Partijen kunnen in de kredietdocumentatie afwijken van de AVB
en zij kunnen de AVB slechts gedeeltelijk op hun Kredietrelatie van toepassing verklaren. Dergelijke afwijkingen
dienen schriftelijk en uitdrukkelijk plaats te vinden.
Deze AVB kunnen door Kredietbeveiliging worden gewijzigd of aangevuld als rechtsontwikkelingen of
marktbehoeften daartoe aanleiding geven.
De gewijzigde of aangevulde AVB worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vervangen dan deze versie
van de AVB met ingang van het daarin neergelegde tijdstip. Als de Kredietverstrekker van de Borg vraagt om in te
stemmen met de gewijzigde AVB moet de Borg daarmee akkoord gaan. De gewijzigde voorwaarden worden van
toepassing na het verstrijken van een maand na de datum van deponering maar niet eerder dan een maand nadat de
Borg schriftelijk over de wijziging van de AVB is geïnformeerd. Als de Borg binnen een maand na kennisname op
redelijke gronden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van de AVB, blijft
de oude versie van de AVB verbindend maar is Kredietverstrekker bevoegd aanvullende zekerheid te verlangen van
de Kredietnemer.

Toepasselijk recht; geschillen
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Op alle verbintenissen die ontstaan uit of in verband met de Akte en de AVB is Nederlands recht van toepassing.
Als een naar Nederlands recht opgerichte Borg wordt vertegenwoordigd door een gevolmachtigde in verband met
het tekenen van een Akte, bevestigt en erkent de Borg dat Nederlands recht van toepassing is op het bestaan en de
omvang van de bevoegdheid van die gevolmachtigde en op de rechtsgevolgen van de uitoefening of beoogde
uitoefening van die bevoegdheid.
Alle geschillen tussen de Pandnemer en een Pandgever met betrekking tot de Pandakte of deze AVV worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Gedeponeerd bij het handelsregister op
onder nummer
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