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IDENTIFICATIENUMMER KREDIETPROJECT:

DE ONDERGETEKENDEN: 

Voornaam Achternaam

Emailadres 

Straatnaam, Nr. 

Postcode/plaats Geboortedatum

   – hierna de „Borg“

EN

Lendico Netherlands B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en 
kantoorhoudend aan de Vijzelstraat 68, 1017 HL te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54556902 („Lendico“), handelend na-
mens één of meerdere personen (de “Begunstigden”) die wensen te investeren in een kredietovereenkomst (de “Overeenkomst”) ten behoeve van

,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (de „Hoofdschuldenaar“); 

AKTE VAN BORGTOCHT
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KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. De Borg verklaart zich hierbij ten gunste van de Begunstigden te 
stellen tot borg voor de Hoofdschuldenaar, zulks tot zekerheid 
voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst. Deze borgtocht geldt voor een maximum bedrag 
van    EUR (het “Gegarandeerd Bedrag”). 

2. Een verzoek tot betaling aan de Borg uit hoofde van deze borgtocht dient 
per email te worden verstuurd naar het emailadres van de Borg (het 
“Betalingsverzoek”). Indien de Borg op enig moment een ander emailadres 
wenst te gebruiken, dient Lendico hiervan per email (mkbservice@lendico.
nl) op de hoogte te worden gebracht met bevestiging van ontvangstt. 

3. Deze borgtocht kan in zijn geheel of gedeeltelijk door Lendico 
(handelend namens de Begunstigden) worden ingeroepen door middel 
van een Betalingsverzoek waarin staat dat “de Hoofdschuldenaar 
in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de 
kredietovereenkomst met identificatienummer    
is tekortgeschoten”. Tevens dient het bedrag te worden vermeld dat de 
Borg verschuldigd is. De Borg dient het verschuldigde bedrag binnen 
drie (3) werkdagen na ontvangst van het Betalingsverzoek te betalen. 

4. Alle betalingen uit hoofde van deze borgtocht dienen te geschieden 
door middel van een overboeking naar de bankrekening van 
Lendico (zoals vermeld in het Betalingsverzoek). Indien Lendico 
het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, wordt het bedrag 
overgeboekt naar de Begunstigden (pro rata ieders investering). 

5. Indien deze borgtocht gedeeltelijk wordt ingeroepen en 
de Borg het desbetreffende bedrag heeft betaald, zal het 
Gegarandeerd Bedrag met eenzelfde bedrag worden gereduceerd. 

6. De Borg is verplicht het verschuldigde bedrag op eerste verzoek 
te betalen zonder recht te hebben op aanvullende informatie. 
Het is eveneens niet vereist dat aan het Betalingsverzoek een 
rechterlijk vonnis en/of een arbitrale beslissing ten grondslag ligt. 

7. De administratie van Lendico levert ten aanzien van het door de 
Hoofdschuldenaar aan de Begunstigden verschuldigde volledig 
bewijs op, behoudens door de Borg geleverd tegenbewijs. 

8. Indien de Borg (1) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf 
of (2) handelt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf 
van een besloten vennootschap, waarvan hij/zij bestuurder is en 
alleen of met zijn/haar medebestuurders de meerderheid van de 
aandelen heeft, zijn de artikelen 6:139, 6:154 en 7:850 tot en met 7:870 
van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op deze borgtocht. 

9. De Borg brengt de Hoofdschuldenaar binnen 3 werkdagen op 
de hoogte van een betaling uit hoofde van deze borgtocht. 

10. De Borg stemt ermee in dat Lendico een kredietonderzoek 
kan uitvoeren bij de Stichting Bureau Krediet Registratie 
(BKR) naar de financiële situatie van de Borg. 

11. Deze borgtocht wordt van kracht op het moment van 
ondertekening van de Overeenkomst en blijft geldig tot het 
moment waarop alle verschuldigde bedragen uit hoofde van de 
Overeenkomst volledig door de Hoofdschuldenaar zijn voldaan. 

12. Indien de Borg is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is 
aangegaan moet zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner deze 
borgtocht mede ondertekenen. Deze eis geldt niet indien de Borg 
een bestuurder is van de Hoofdschuldenaar en alleen of met zijn/
haar medebestuurders de meerderheid van de aandelen heeft.  
 
Op deze borgtocht is Nederlands recht van toepassing. De partijen 
kiezen en aanvaarden als enige rechtsforum voor de beslechting van 
alle geschillen ingevolge of in verband met deze borgtocht de exclusieve 
rechtsmacht van de bevoegde civiele rechter in Amsterdam, Nederland. 
 

 Aldus ondertekend op                             .   
                       
 
S.v.p. eigenhandig de volgende zin volledig uitschrijven: „goed 
voor    euro“    
 

 Voorbeeld: goed voor tweehonderdvijftigduizend euro

Handtekening:

Naam:

Handtekening:

Naam echtgenoot: 1

1 Indien vereist, zie artikel 12.




