BORGTOCHT

Nr. …………………..

De ondergetekende, AmTrust International Underwriters DAC, gevestigd te Dublin, Ierland,
vertegenwoordigd door haar branche te Amsterdam, Nederland, handelend onder de naam Nationale Borg,
in aanmerking nemende:
dat …[juridische tenaamstelling opdrachtgever/begunstigde]…, gevestigd te …………, hierna: "de
Opdrachtgever", aan …[juridische tenaamstelling opdrachtnemer/aannemer]…, gevestigd te
………….., hierna: "de Opdrachtnemer", heeft opgedragen: "....[omschrijving onderliggend
werk/project]....", volgens ...[bestek-/opdracht-/overeenkomstnummer] d.d. .........., hierna: "de
Opdracht";
dat de Opdrachtgever bereid is aan de Opdrachtnemer een bedrag ad EUR…………. (zegge:
…………… Euro), vooruit te betalen tegen overlegging van een borgtocht;
dat Nationale Borg bereid is deze borgtocht te stellen;
stelt zich, onder afstanddoening van de aan borgen toegekende bevoegdheden in de artikelen 6:139 en
7:852 Burgerlijk Wetboek, jegens de Opdrachtgever tot borg tot een bedrag van maximaal EUR………….
(zegge: …………… Euro), hierna: "het Maximum", voor de terugbetaling van voornoemd voorschot.
Deze borgtocht wordt van kracht op het tijdstip waarop door de Opdrachtnemer het voorschot ad
EUR…………. is ontvangen.
Nationale Borg verbindt zich om indien de Opdrachtnemer in verzuim is met de nakoming van zijn
verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht en in verzuim is ten aanzien van de terugbetaling van het
verstrekte voorschot, aan de Opdrachtgever te betalen hetgeen de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, evenwel tot het Maximum en uitsluitend het bedrag gelijk aan het verschil tussen de
tegenwaarde van de door de Opdrachtnemer reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveringen volgens de
Opdracht en het Maximum.
Nationale Borg is uitsluitend verplicht door de Opdrachtgever rechtsgeldig ondertekende verzoeken tot
betaling in behandeling te nemen, waaruit de grondslag van het verzoek blijkt.
Iedere betaling onder deze borgtocht verlaagt het Maximum met het betaalde bedrag.
Deze borgtocht vervalt op …………. (zegge: ………………) of zoveel eerder zodra de verstrekte
vooruitbetaling is verrekend met de tegenwaarde van de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden
en/of leveringen volgens de Opdracht, hetgeen Nationale Borg zal blijken uit een rechtsgeldig ondertekende
dechargeverklaring van de Opdrachtgever, bij voorkeur onder gelijktijdige retournering van het origineel van
deze borgtocht. Betalingsverzoeken die Nationale Borg bereiken na ………….. (zegge: …………) worden
niet gehonoreerd.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Borg kunnen de rechten uit deze
borgtocht niet aan derden worden overgedragen.
Deze borgtocht wordt beheerst door Nederlands recht.
Amsterdam, [DATUM AFGIFTE]
NATIONALE BORG

