Algemene Voorwaarden voor Borgtocht
Artikel 1. Definities
In de akte en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. akte:
de akte van borgtocht, waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
b. borg:
degene of degenen, zowel te zamen als ieder afzonderlijk, die zich als borg jegens de bank heeft/hebben verbonden;
c. zakelijke borg:
– een rechtspersoon die zich als borg heeft verbonden;
– een natuurlijk persoon die zich als borg heeft verbonden handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
–	een natuurlijk persoon die zich als borg heeft verbonden ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf
van een naamloze of een besloten vennootschap, waarvan hij bestuurder is en alleen of met zijn medebestuurders
de meerderheid van de aandelen heeft;
d. particuliere borg:
de borg, die geen zakelijke borg is;
e. bank:
de naamloze vennootschap F. van Lanschot Bankiers N.V. gevestigd te ’s-Hertogenbosch;
f. debiteur:
degene of degenen of bij een (commanditaire) vennootschap onder firma of een maatschap, de (beherende) vennoten
of de maten, zowel te zamen als ieder afzonderlijk, op wie de bank een of meer vorderingen heeft of mocht hebben,
waarvoor de borgtocht geldt.

Artikel 2. Bepalingen van algemene aard
2.1 a.	Indien twee of meer (rechts)personen zich in de akte als borg jegens de bank hebben verbonden, zijn zij hoofdelijk
verplicht tot nakoming van alle verbintenissen, welke uit de akte en deze algemene voorwaarden voortvloeien.
b.	Ingeval van afstand van borgtocht door de bank jegens een borg blijft de overige borg c.q. blijven de overige
borgen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van borgtocht.
c.	Ingeval van overlijden van een borg die een natuurlijk persoon is c.q. bij opheffing of fusie van een borg die een
rechtspersoon is, blijft de borgtocht in stand.
d. Voor de verplichtingen van een borg zijn diens rechtsopvolgers hoofdelijk aansprakelijk.
2.2 Indien door de bank wijziging wordt gebracht in aflossings- of inperkingsschema’s, aflossingen of inperkingen geheel of
gedeeltelijk achterwege worden gelaten, de duur van een financiering wordt verlengd, het bedrag van een krediet in
rekening-courant op een bepaalde hoogte of op het oorspronkelijke bedrag wordt teruggebracht, of anderszins
wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht in de voorwaarden, waarop de debiteur door de bank wordt
gefinancierd, kan de borg daaraan geen enkel recht ontlenen om zich geheel of gedeeltelijk van zijn borgtocht
ontslagen te achten en blijft hij ten volle aansprakelijk totdat het door de debiteur aan de bank verschuldigde volledig is
betaald.
2.3 Elke borg die de akte heeft ondertekend, is onverkort als borg verbonden, ongeacht of alle borgen van wie in de akte
de namen zijn vermeld als borg hebben getekend of als borg verbonden zijn.
2.4 Alle vorderingen van de borg op de debiteur zijn achtergesteld bij alle vorderingen van de bank op de debiteur.
2.5 De bank is bevoegd zekerheden, gesteld of nog te stellen voor de verplichtingen van de debiteur jegens de bank, in de
eerste plaats aan te wenden voor verplichtingen van de debiteur, welke niet door de borgtocht zijn gedekt. De bank
bepaalt de wijze waarop de aan haar toekomende netto-opbrengsten van bedoelde zekerheden met de verschillende
schulden van de debiteur, worden verrekend.
2.6 De borg wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen, welke tussen de bank en de debiteur zijn overeengekomen.
2.7 De administratie van de bank strekt ook jegens de borg tot volledig bewijs - behoudens tegenbewijs - van het door de
debiteur aan de bank verschuldigde.
2.8 a.	Alle kosten, die de bank mocht maken ter zake van enige tekortkoming door de borg in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van deze borgtocht, komen ten laste van de borg.
b.	Onverminderd de renten en kosten, waarvoor de borg uit hoofde van de akte en deze algemene voorwaarden
aansprakelijk is, is de borg de wettelijke rente verschuldigd over het tijdvak, dat hijzelf in verzuim is.
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Artikel 3. Bepalingen die van toepassing zijn, indien de borgtocht is gesteld door een zakelijke borg
3.1 Door de zakelijke borg is uitdrukkelijk afstand gedaan van:
a. het recht om de borgtocht op te zeggen;
b.	het recht om verweermiddelen, welke de debiteur jegens de bank heeft, in te roepen. Indien door de bank
zekerheden, gesteld voor verplichtingen van de debiteur, geheel of gedeeltelijk worden prijsgegeven, kan de
zakelijke borg daaraan geen enkel recht ontlenen om zich geheel of gedeeltelijk van zijn borgtocht ontslagen te
achten en blijft hij ten volle aansprakelijk totdat het door de debiteur verschuldigde volledig is betaald.
3.2 De zakelijke borg is niet bevoegd om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten.
3.3 De zakelijke borg kan door de bank worden aangesproken, zonder dat enige ingebrekestelling van of mededeling aan
de debiteur is vereist.
3.4 De zakelijke borgen zijn voor elkaar borg voor de voldoening van de kosten, welke op de invordering van het door hen
verschuldigde vallen.
3.5 De borgtocht van een zakelijke borg strekt mede tot zekerheid voor de betaling van alle incasso-, advocaat- en
proceskosten en alle andere kosten, buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, welke door de bank ten laste van
de debiteur kunnen worden gebracht, voor zover deze betrekking hebben op de vorderingen, waarvoor de borgtocht
geldt. Indien deze kosten mede op andere vorderingen betrekking hebben of indien het totale bedrag van de
vorderingen het bedrag van de borgtocht te boven gaat, vindt toerekening naar evenredigheid plaats.

Artikel 4. Bepalingen die van toepassing zijn, indien de borgtocht is gesteld door een particuliere borg
4.1 De particuliere borg is slechts bevoegd de verweermiddelen, welke de debiteur jegens de bank heeft ter zake van
verplichtingen, waarvoor de borgtocht is gesteld, in te roepen indien die verweermiddelen het bestaan, de inhoud of
het tijdstip van nakoming van de verbintenis van de debiteur betreffen.
De particuliere borg is slechts bevoegd zijn verbintenis op te schorten:
a.	indien de debiteur, die bevoegd is om ter vernietiging van de rechtshandeling waaruit de verbintenis voortspruit
een beroep op een vernietigingsgrond te doen, door de borg of de bank een redelijke termijn is gesteld ter
uitoefening van die bevoegdheid en wel gedurende die termijn;
b. zolang de debiteur bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de bank opschort.
4.3 De particuliere borg zal eerst door de bank kunnen worden aangesproken, zodra de debiteur is tekortgeschoten in de
nakoming van enige verbintenis jegens de bank tot zekerheid waarvoor de borgtocht is gesteld. De bank zal - indien zij
de debiteur in gebreke stelt danwel aan de debiteur meedeelt dat hij voor het uitblijven van de nakoming van zijn
verplichtingen aansprakelijk wordt gesteld - daarvan mededeling doen aan de particuliere borg.
4.4 De particuliere borg is gehouden aan de bank de kosten te vergoeden, welke zij heeft gemaakt bij de rechtsvervolging
van de debiteur, indien de particuliere borg tijdig door mededeling door de bank van haar voornemen tot
rechtsvervolging van de debiteur in de gelegenheid is gesteld deze kosten te voorkomen.

Artikel 5. Woonplaats
De borg, die niet zijn feitelijke of geen bekende woonplaats heeft in een gemeente in Nederland, wordt geacht woonplaats
te hebben gekozen ten kantore van de bank, alwaar alle bescheiden, exploiten enzovoorts voor hem bestemd door de bank
bezorgd of betekend kunnen worden.

Artikel 6. Algemene Voorwaarden
Voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet is afgeweken zijn voorts van toepassing de Algemene
Voorwaarden, geldende in het verkeer tussen de bank en haar cliënten.
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Artikel 7. Citeertitel
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden voor Borgtocht van
F. van Lanschot Bankiers N.V.”.
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