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De ondergetekende, Liberty Mutual Insurance Europe SE, een verzekeringsmaatschappij gevestigd te
Leudelange, Luxemburg, hierna genoemd: "LMIE", vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde agent
Liberty Mutual Surety Europe B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, handelend onder de naam "Liberty
Mutual Surety", in aanmerking nemende, dat <<Garantienemer>>, gevestigd te <<Plaats>>, hierna: "de
Opdrachtgever", aan <<Garantieplichtige>>, gevestigd te <<Plaats>>, hierna: "de Opdrachtnemer", heeft
opgedragen: “<<Werkomschrijving>>", volgens <<Bestek- / overeenkomstnummer>>, hierna: "de Opdracht";
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.1.000.000,00 (zegge: een miljoen Euro), hierna: "het Maximum", voor de nakoming door de
Opdrachtnemer van de onderhoudsverplichtingen die voor de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever
voortvloeien uit de Opdracht. LMIE verbindt zich om, indien de Opdrachtnemer in verzuim is ten aanzien van
de nakoming van de onderhoudsverplichtingen uit de Opdracht, aan de Opdrachtgever te betalen hetgeen
de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt, evenwel tot het Maximum.
Deze borgtocht dient niet als zekerheid voor eventuele schade ten gevolge van vooruitbetalingen welke de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft gedaan of nog zal doen met betrekking tot de Opdracht.
LMIE 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 zodra de Opdrachtnemer aan de voor hem jegens de Opdrachtgever uit de Opdracht
voortvloeiende onderhoudsverplichtingen heeft voldaan, hetgeen LMIE zal blijken uit een rechtsgeldig
ondertekende dechargeverklaring van de Opdrachtgever. Na afloop van deze borgtocht dient het origineel
aan LMIE te worden geretourneerd.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LMIE kunnen de rechten uit deze borgtocht niet aan
derden worden overgedragen.
Deze borgtocht wordt beheerst door Nederlands recht.
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Amsterdam, 1 januari 2000

Liberty Mutual Insurance Europe SE
vertegenwoordigd door haar gevolmachtigd agent Liberty Mutual Surety
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