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De ondergetekende (A) verklaart hierbij onherroepelijk, onder afstand van alle rechten en
verweermiddelen en meer in het bijzonder het bepaalde in de artikelen 7:852 en 7:855 BW, zich ten
behoeve van (B) (de gewaarborgde) te stellen tot borg voor (C) (de hoofdschuldenaar) zulks tot
meerdere zekerheid voor de betaling door laatstgenoemde aan de gewaarborgde van het bedrag, tot
betaling waarvan de hoofdschuldenaar ingevolge in kracht van gewijsde gegane beslissing van de
bevoegde rechter, gewezen tegen de hoofdschuldenaar, of ingevolge rechtsgeldige arbitrale
beslissing die niet of niet langer onderhevig is aan hoger beroep, of ingevolge minnelijke regeling
tegenover de gewaarborgde zal blijken verplicht te zijn voor hoofdsom, rente en kosten ter zake van
een vordering, thans door de gewaarborgde begroot op (D), wegens (E).
Onder "in kracht van gewijsde gegane beslissing" wordt mede verstaan een aan de ondergetekende
betekend verstekvonnis gewezen tegen de hoofdschuldenaar, waartegen binnen zes weken na de
datum van die betekening geen verzet is gedaan.
In geval van faillissement van of surséance van betaling verleend aan de hoofdschuldenaar, of in
geval van toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling op de hoofdschuldenaar, of
ingeval de hoofdschuldenaar in vereffening is of vereffend is, is de gewaarborgde gerechtigd in een
procedure tegen de ondergetekende de betalingsverplichting van de hoofdschuldenaar te laten
vaststellen in welk geval de ondergetekende aan de gewaarborgde zal betalen hetgeen de
hoofdschuldenaar zal blijken verplicht te zijn blijkens vaststelling bij in kracht van gewijsde gegane
uitspraak in die procedure, met inachtneming van het hieronder te noemen maximum bedrag.
Deze borgtocht wordt gesteld sans préjudice (ook wat betreft enige wettelijke beperking van
aansprakelijkheid en het recht om teruggave van deze garantie respectievelijk vermindering van het
maximum bedrag te vorderen) en tot een maximum bedrag van (F), zulks ter opheffing en/of
voorkoming van conservatoir beslag ter zake voormeld op (G).
Deze borgtocht wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Rotterdam zal (mede) bevoegd
zijn om van geschillen en vorderingen betreffende deze borgtocht kennis te nemen.
Deze borgtocht vervalt indien niet voor, of binnen (H) maanden na dagtekening dezes ter zake
voormeld een vordering als bovenbedoeld voor de bevoegde rechter tegen de hoofdschuldenaar of,
zoals hierboven in de derde alinea bepaald, tegen de ondergetekende is ingesteld, of een akte van
compromis is ondertekend, of de benoeming van één of meer scheidslieden ingevolge een arbitraal
geding is aangezegd, verzocht of voorgesteld, of een minnelijke regeling tot stand is gekomen.
Deze borgtocht vervalt tevens indien de door de gewaarborgde binnen de in de vorige alinea
genoemde termijn ingestelde procedure of procedures voor de rechter of voor arbiters alle geleid
hebben tot een onherroepelijke onbevoegdverklaring of niet-ontvankelijkverklaring of afwijzing
van de vordering, of van instantie vervallen verklaard zijn bij in kracht van gewijsde gegane
uitspraak, of definitief zijn ingetrokken door de gewaarborgde terwijl er geen minnelijke regeling
tot stand is gekomen.

