NATION
NALE BORG
G HUURGA
ARANTIE FA
ACILITEIT
Dit Contract is gesloteen tussen:
(1)
(2)

De huurder namens wie N..V. Nationale Borg-Maatsch
D
B
appij een huurrgarantie afgeeeft (de Contrractspartij);
e
en
N Nationale Borg-Maatscchappij (Natio
N.V.
onale Borg).

ZIJN HE
ET VOLGEN
NDE OVERE
EENGEKOMEN:
1.

D
Definities

Aanvulle
ende Tegenp
prestatie bettekent de aanvvullende tegennprestatie als bedoeld
b
in arttikel 5(b) (Tegeenprestatie) die
overeenkkomstig het beepaalde in artikkel 5(c) zal wo
orden overgebboekt naar de aangegeven bankrekening
b
v Nationale
van
Borg;
Begunsttigde betekennt degene ten ggunste van wie Nationale B
Borg de Garantie heeft gesteeld of zal stelleen dan wel
degene diie onder algem
mene of onderr bijzondere titel, geheel of gedeeltelijk, m
met betrekking tot de Garaantie in diens
rechten iss getreden;
de bijlagen) zoaals van tijd tott tijd gewijzigd
d;
Contracct betekent ditt Contract (innclusief de daaarbij behorend
Faciliteitt betekent dee garantiefacilitteit als bedoeld in artikel 2 (Faciliteit);
Garantie
e betekent dee door Nationale Borg ten bbehoeve van d
de Contractspartij gestelde huurgarantie;
Limiet bbetekent het inn artikel 2 (Facciliteit) vermelde maximale bbedrag waarvo
oor Nationalee Borg zich in beginsel bereiid
verklaart een Garantie te (doen) stellen;
b
de so
om van het beedrag (omgereekend naar de valuta van de Limiet) waarvvoor Nationalle Borg de
Obligo betekent
Garantie heeft gesteld, voor zover N
Nationale Borgg niet is gedecchargeerd overeenkomstig aartikel 18 (Deccharge); en
mstig het
Tegenprrestatie betekent de tegennprestatie als bbedoeld in artikel 5(a) (Tegeenprestatie) diee overeenkom
bepaalde in artikel 5(c) zal worden o
overgeboekt nnaar de aangeggeven bankrekkening van Nattionale Borg.
2.

F
Faciliteit

2.1.

B
Beschikbaarhe
eid
Onder de voo
O
orwaarden vann dit Contractt stelt Nationaale Borg aan de Contractspaartij een
h
huurgarantiefa
aciliteit beschikbaar tot een bedrag gelijk aan het bedraag van de aanggevraagde Garrantie, welke
h
huurgarantiefa
aciliteit geheell of gedeeltelijk opzegbaar iss in overeensttemming met artikel 10 (Oppzegging).

2.2.

N gecommitteerde Facilitteit
Niet
De Faciliteit iss niet gecomm
D
mitteerd. Natio
onale Borg heeeft geen verplichting op gro
ond van dit Co
ontract en hett
i ter harer discretie om dee Garantie te vverstrekken o
is
of te verlengenn, zelfs indien de
d Limiet daarrtoe voldoend
de
r
ruimte
zou bieeden. In dat geeval zal Nationnale Borg de C
Contractsparttij hiervan binnnen een redeliijke termijn in
k
kennis
stellen..

3.

D
Doel
Van de Faciliteeit kan gebruikk worden gem
V
maakt voor hett doen stellen door Nationaale Borg van d
de Garantie teen
b
behoeve
van d
de normale beedrijfsuitoefening van de Co
ontractspartij.

4.

V
Voorwaarde
en

4.1.

O
Opschortende
e voorwaarden
Het verzoek ttot het doen stellen
H
s
van de Garantie zal ppas geaccepteeerd worden nadat Nationale Borg de
C
Contractspart
tij heeft laten w
weten dat zij aalle documentten en bewijssstukken heeft ontvangen alss bedoeld in
B
Bijlage
1 (Opscchortende voorw
waarden) en d
dat die, wat beetreft vorm enn inhoud, voorr haar aanvaarrdbaar zijn.
N
Nationale
Borrg moet deze kennisgeving d
doen zo spoed
dig mogelijk naadat zij die vasststelling redeelijkerwijs heefft
k
kunnen
makenn. Dit doet geen afbreuk aann het ongecom
mmitteerde kaarakter van dee Faciliteit.

5.

T
Tegenpresta
atie
(
(a)
(
(b)

(
(c)

6.

Als teegenprestatie voor het aanggaan van dit Contract
C
dient de Contractsspartij aan Nattionale Borg
een bbedrag te vold
doen ter groottte van het no
ominale bedragg van de Garaantie (de Tege
enprestatie)..
Indien overeenkom
mstig het bepaaalde in artikell 8 (Procedure aanvraag tot aafgifte of wijziging van de
Garanntie) en verzoeek tot verhoging van de Gaarantie wordt ggedaan, dient de Contractspartij aan
Natio
onale Borg een bedrag te vo
oldoen ter gro
ootte van dezee verhoging vaan de garantiee (de
Aanv
vullende Teg
genprestatie
e).
Betaling van de Teggenprestatie een de Aanvulleende Tegenprestatie aan Naationale Borg vindt plaats
ommunicatie nader
n
te bepaalen bankrekenning t.n.v. N.V
V. Nationale
doorr overboeking naar een in co
Borg--Maatschappij onder vermeelding van referentienummer en Tegenpreestatie Huurgaarantie.

C
Claim
en vordering onder opschortende voorwaarde
(
(a)
(
(b)

(
(c)

(
(d)

(
(e)

Natio
onale Borg zal de Contractsspartij zo spoeedig mogelijk schriftelijk
s
(peer post of telefax) dan wel
per e-mail
e
mededeeling doen van een verzoek tot betaling o
onder de Garantie door eenn Begunstigde.
Ondeer de opschorrtende voorwaaarde dat:
(i)
aan Natio
onale Borg oveereenkomstig het bepaalde in artikel 18 (Decharge) deccharge is
verleend;
de looptijd van de Garaantie is verstreeken; en/of
(ii)
de niet langer kan claimen onder
o
de
anderszins duidelijk is ggeworden dat de Begunstigd
(iii)
Garantie;
org een of meeerdere verzoeeken leidend to
ot volledige
zonder dat een Begunstigde aan Nationale Bo
Garantie heeft
ft gedaan, verkkrijgt de Contractspartij eenn vordering opp Nationale
betaling onder de G
Borg:
A. tter hoogte vann het nominalee bedrag van d
de Garantie vo
oor zover eenn Begunstigde
aaan Nationale Borg in het geeheel geen verzoek tot betaaling onder dee Garantie
hheeft gedaan; of
o
B. tter hoogte vann het nominalee bedrag van d
de Garantie m
minus de som van
v alle door
d
de Begunstigdee gedane verzzoeken tot bettaling onder de Garantie vo
oor zover een
B
Begunstigde aaan Nationale B
Borg een of m
meerdere verzo
oeken leidend
d tot
ggedeeltelijke bbetaling door N
Nationale Borrg onder de Garantie heeft ggedaan.
Indien een overeennkomstig het bbepaalde in arrtikel 8 (Proceddure aanvraag tot afgifte of wijziging
w
van de
Garanntie) gedaan veerzoek tot verrlaging van de Garantie doo
or Nationale B
Borg wordt geehonoreerd,
verkrrijgt de Contractspartij een vordering op Nationale Bo
org ter groottee van deze verrlaging van de
Garantie.
Wanneer Nationalle Borg een beetaling heeft ggedaan aan eenn Begunstigde en laatstgeno
oemde
N
Borgg, na volledige
tegennover de Conttractspartij (nog) geen rechht op betaling had, dan zal Nationale
teruggbetaling van d
dit bedrag en vergoeding
v
van de gemaaktee kosten, al haaar rechten opp de
Begunstigde aan dee Contractspaartij overdrageen.
Wanneer Nationalle Borg een beetaling heeft ggedaan aan eenn Begunstigde en laatstgeno
oemde
tegennover de Conttractspartij (nog) geen rechht op betaling had, stemt de Contractsparrtij er op
voorhand mee in d
dat de Begunsttigde deze bettaling, op verzzoek van Natio
onale Borg, beevrijdend aan
Natio
onale Borg kann terugbetalenn.

7.

O
Overschrijdi
ing van de L
Limiet
(
(a)

(
(b)

8.

P
Procedure
a
aanvraag tott afgifte of wijziging van de Garantie
e
(
(a)

(
(b)

(
(c)
(
(d)
9.

Indien de Contracttspartij een veerhoging dan w
wel verlengingg van de Garanntie aanvraagt welke bij
afgiftee leidt tot eenn Obligo dat d
de Limiet overrschrijdt, is Naationale Borg bevoegd de aaanvraag te
hono
oreren zonderr dat de Contrractspartij daaaraan enig rechht kan ontleneen tot blijvend
de verhoging
van de
d Limiet. Ookk indien als geevolg van wijziggingen in valuttakoersen hett Obligo de Lim
miet te bovenn
gaat, kan de Contrractspartij daaraan geen recht ontlenen to
ot blijvende veerhoging van d
de Limiet.
Indien overschrijdiing van de Lim
miet overeenko
omstig paragraaaf (a) van dit artikel plaatsvvindt, blijft hett
Conttract onverminnderd van kraacht op de Garrantie, waaronnder uitdrukkeelijk begrepenn indien het
Obliggo tot boven d
de Limiet is geestegen.

De C
Contractspartij is bevoegd vverzoeken tot afgifte of wijziging van de G
Garantie onderr de Faciliteit in
te dieenen. De eersste Aanvraag lo
oopt zoveel m
mogelijk via dee website www
w.nbhuurgaranntie.nl. Ieder
verzo
oek tot wijziging of dechargge van de Garaantie dient nam
mens de Conttractspartij schhriftelijk bij
Natio
onale Borg te worden inged
diend via nbhuuurgarantie@nnationaleborg.nl. Nota’s zulllen worden
gesteeld ten name vvan de Contraactspartij. Een verzoek tot verhoging
v
van de Garantie zal
z niet eerderr
geacccepteerd word
den dan nadatt volledig is vo
oldaan aan de vverplichting to
ot betaling vann de
Aanvvullende Tegennprestatie.
Wanneer de Conttractspartij via een derde, w
waaronder beggrepen haar tuussenpersoon, de aanvraag
oor eventuelee schade van d
de Contractspaartij welke
indient, is Nationalle Borg niet aaansprakelijk vo
overleggen vann
ontsttaat door het overleggen vaan onvolledige of onjuiste innformatie of heet niet tijdig o
matie welke nnoodzakelijk iss voor het afhaandelen van aaanvragen.
inform
Natio
onale Borg zal zich inspanneen om aanvraggen binnen eenn door haar tee bepalen redeelijke termijn,
met inachtneming
i
van de wensen van de Contractspartij, tee behandelen.
De teekst en inhoud
d van de Garaantie is ter beppaling van Nattionale Borg. D
De Contractsppartij is
gehouden aan de tekst
t
en inhoud van de Garaantie zoals dezze door Natio
onale Borg is ggesteld.

Z
Zakelijke
(bu
usiness-to-business) Eurropese Doorrlopende Incasso Machtiging (SEPA))
(
(a)
(
(b)

Natio
onale Borg zal na iedere muutatie een overzicht (hierna maandnota) zzenden van alle vorderingenn
en reestituties welkke zijn ontstaann naar aanleid
ding van de bettreffende muttatie.
Het ttotaalsaldo vann de maandno
ota in Euro dieent door de beetreffende pro
ovisie plichtigee aan Nationalle
Borg te worden vo
oldaan overeenkomstig de bbepalingen vann dit Contractt. De Contracttspartij zal
hierto
oe aan Nationnale Borg een machtiging to
ot automatischhe incasso versstrekken. Nattionale Borg zaal
het to
otaalsaldo vann iedere maand
dnota op of ro
ond de 15e van de kalenderrmaand autom
matisch
incasseren van het door de Conntractspartij inn de machtigingg opgegeven rrekeningnumm
mer.
m incassant
Naam
Adrees
Postccode/Woonplaaats
Land

(
(c)

: Natiionale Borg
: Posttbus 955
: 10000 AZ Amsterrdam
: Ned
derland

Doorr akkoordverkklaring met ditt Contract conform artikel 22 (Akkoordveerklaring) geeftt de
Conttractspartij toeestemming aann Nationale Borg om zakelijke doorlopennde incasso-oppdrachten te
de
stureen naar de bannk van de ondeergetekende o
om een bedragg van de bankkrekening van d
ondeergetekende aaf te schrijven.. Daarnaast geeeft de Contraactspartij toesstemming aan de betreffende
bank om doorlopeend een bedragg van de bankkrekening van de ondergetekkende af te scchrijven
overeeenkomstig dee opdracht vann Nationale Borg. Deze maachtiging is uitssluitend bedoeeld voor
zakelijke incassotraansacties tusseen bedrijven. Na afschrijvingg heeft de ond
dergetekende geen recht om
m
het ggeïncasseerde bedrag terug tte laten boekeen. Wel heeft de ondergeteekende het reccht om de
betreeffende bank te
t verzoeken hhet te incasserren bedrag nieet af te schrijvven van de bannkrekening vann
de onndergetekendee. Een dergelijjk verzoek kann worden gedaan tot en meet de dag waarrop de
afschrijving zou plaaatsvinden (dee ondergetekende kan bij dee betreffende bbank naar de vvoorwaarden
inform
meren).

10. Opz
zegging
(
(a)

(
(b)
(
(c)
(
(d)

11.

H
Hoofdelijkhe
eid
(
(a)

(
(b)

12.

Indien de Contracttspartij uit tweee of meer (reechts)personeen bestaat, is ieder van dezee
(rechhts)personen ttegenover Nattionale Borg hoofdelijk
h
aanssprakelijk voor al hetgeen N
Nationale Borgg
nu off te eniger tijd
d uit hoofde vaan het Contraact of uit welkeen anderen ho
oofde ook vann ieder van hen
te vo
orderen heeft of krijgt.
Iederr van deze (recchts)personenn stelt zijn voo
orwaardelijke vordering die hij uit hoofdee van regres o
op
een aandere tot de Contractsparrtij behorendee (rechts)perso
oon heeft of kkrijgt, voor zovver nodig bij
voorbaat, achter bbij alle vorderinngen die Natio
onale Borg uitt welken hoofd
de ook op diee andere
I
van dezee (rechts)perssonen doet, vo
oor zover nod
dig bij voorbaaat,
(rechhts)persoon heeeft of krijgt. Ieder
afstannd van zijn vordering die hijj uit hoofde vaan subrogatie op een anderee (rechts)perssoon heeft of
krijgtt. Ontslag uit d
de hoofdelijkee verbondenheeid en afstand om niet of om
m baat die Nationale Borg
aan ééén van hen veerleent of een aanbod tot affstand om niett of om baat d
dat Nationale Borg tot één
van hen
h richt betreeft alleen die ((rechts)persoo
on.

I
Informatieve
erplichtingen
(
(a)
(
(b)

(
(c)

13.

De Faciliteit kan zo
owel door de Contractsparrtij als door Nationale Borg met onmiddeellijke ingang
word
den opgezegd, mits de opzegging bij aangeetekende brieff geschiedt. D
De Contractspaartij zal vanaf
de daag van kennisggeving van de opzegging
o
van het Contractt geen gebruikk meer kunnenn maken van de
d
Faciliteit.
De C
Contractspartij is verplicht o
om binnen 6 m
maanden na dee opzegging vaan het Contract te zorgen
wijze als bedo
voor volledige decharge van Nattionale Borg door
d
de Begunnstigde op de w
oeld in artikel
18 (D
Decharge), tenzzij anders schrriftelijk is overreengekomen..
Nadaat het Contracct is opgezegd
d kan Nationale Borg een Garantie waarinn een opzegmogelijkheid
aanw
wezig is opzegggen bij de Beguunstigde, mits de datum waaarop de opzeggging van de Garantie
G
van
krachht wordt tenm
minste 6 maand
den na de datum van opzeggging van het Contract
C
is gelegen.
De verplichtingen vvan de Contraactspartij tegeenover Nationnale Borg uit hhoofde van dit Contract
t
de in arrtikel 18 (Dechharge) bedoeld
de decharge met
m betrekkingg tot de
blijveen van kracht totdat
Garantie heeft plaaatsgevonden.

De C
Contractspartij dient Nationnale Borg onm
middellijk schrifftelijk in kennis te stellen vaan alle voor
Natio
onale Borg vann belang zijndee feiten en om
mstandighedenn met betrekkiing tot de Conntractspartij.
Wanneer de Conttractspartij aann iemand verteegenwoordiginngsbevoegdheeid heeft toegeekend, is zij
verplicht, ongeachtt inschrijving in de openbaree registers, eeen wijziging off intrekking van die
bevoegdheid schrifftelijk aan Nattionale Borg mee
m te delen, bbij gebreke waaarvan die wijzziging of
intrekking niet aan Nationale Bo
org kan wordeen tegengeworrpen.
De C
Contractspartij zal Nationalee Borg schrifteelijk in kennis stellen van allles wat voor d
de dagelijkse
gang van zaken tusssen Nationalee Borg en de C
Contractspartij van belang iss, waaronder begrepen
wijzigingen in ttelefoon- en teelefaxnummerrs of wijzigingeen in contactppersonen.
adresswijzigingen, w

I
Informatie
a en van derden
aan
Nationale Borrg is bevoegd vvoor de beoo
N
ordeling van dee financiële po
ositie van de Contractspartij
C
j informatie inn
t winnen bij d
te
derden, zoals banken, bureaaus die de kreedietwaardigheeid beoordeleen en de Douaane of
b
belastingdiens
t.

14.

V
Verplichting
g tot zekerhe
eidstelling
De Contractspartij is op eeerste verzoek van Nationalee Borg verplichht mee te werrken aan het nemen
D
n
van
m
maatregelen
ter verminderiing van het rissico van Nationale Borg ond
der gestelde G
Garantie en heet vestigen vann
(
(aanvullende)
zekerheden teen gunste van Nationale Bo
org op een Naationale Borg cconveniërendee wijze.

15.

V
Verrekening
g

15.1.

V
Verrekening
d
door Contracttspartij
EEen Contractsspartij mag een betaling die hij moet doenn op grond vaan dit Contracct niet verrekeenen of
o
opschorten.

15.2.

V
Verrekening
d
door Nationalee Borg
Nationale Borrg is bevoegd o
N
om al hetgeenn zij, al dan nieet opeisbaar o
of onder voorw
waarde, van dee
C
Contractspart
tij heeft te vorrderen, te (laten) verrekeneen met alle al dan niet opeissbare (tegen)vvorderingen vaan
d Contractsppartij op Natio
de
onale Borg, onngeacht de valuta waarin diee vorderingen luiden.

16.

B
Bewijs
en be
erekeningen
(
(a)
(
(b)

Een d
door Nationale Borg getekeend uittreksel uit haar administratie strekkt tegenover de
d
Conttractspartij tott dwingend beewijs, behoudens door de C
Contractsparttij geleverd schhriftelijk
tegennbewijs.
Een ee-mail bericht wordt hierbij gelijkgesteld met een schriiftelijke verklaring. Bij een ggeschil over heet
al dann niet door N
Nationale Borg ontvangen off verzonden zijn van e-mail bberichten, zullen de logfile
gegevvens van Natio
onale Borg dw
wingend bewijss opleveren.

17.

P
Provisies

17.1.

G
Garantieprovi
sie
Voor de ondeer de Faciliteit gestelde Garaantie brengt N
V
Nationale Borgg aan de Conttractspartij een provisie vann
1,50 % per jaaar over het bedrag van de betreffende Gaarantie in rekeening. De minimaal verschuldigde provisiee
v
voor
de Garanntie bedraagt EUR 150,00 pper jaar. Geen garantieproviisie wordt in rrekening gebraacht nadat
t
terzake
van dee Garantie alggehele dechargge is verkregenn. In dat geval wordt van evventueel vooruuitbetaalde
g
garantieprovis
sie restitutie vverleend over het aantal maanden gelegenn tussen de daatum van ontvangst der
d
decharge
en d
de eerstvolgennde provisievervaldag.

17.2.

E
Eenmalige
adm
ministratiekostten
De Contractspartij moet aaan Nationale B
D
Borg eenmalige administratiekosten met betrekking
b
tott de Faciliteit
b
betalen
van EU
UR 75,00.

17.3.

Mutatieprovisie
M
Bij iedere muttatie met betrrekking tot de Garantie worrden aan de C
B
Contractspartijj administratieekosten ad
E
EUR
75,00 in rekening gebrracht, waaroveer geen restituutie wordt verrleend.

17.4.

B
Betaling
provisies
De provisies aals genoemd inn dit artikel 177 (Provisies) dieenen bij vooruuitbetaling te worden
D
w
voldaaan. De
C
Contractspart
tij is de provissies verschuldigd vanaf de daatum van dagttekening van d
de Garantie daan wel de
i
ingangsdatum
van de Garanntie indien dezze voor de dattum van dagtekening ligt.

17.5.

G
Gerechtigdhei
id provisies
Nationale Borrg is gerechtigd tot provisie totdat overeeenkomstig arttikel 18 (Dechaarge) dechargee heeft
N
p
plaatsgevonde
en.

17.6.

W
Wijzigingen
vaan provisies

(
(a)

(
(b)

17.7.

O
Overige
bepallingen met bettrekking tot provisies en ko
osten
(
(a)

(
(b)

(
(c)

(
(d)

18.

Proviisienota´s zulleen in de valutaa van de Garaantie worden ggesteld en kosstennota´s in d
de in
Nedeerland geldend
de valuta, tenzzij anders is ovvereengekomeen. De betaling van de provvisies zal ook in
de in Nederland geeldende valutaa kunnen plaattsvinden naar de omrekeninngskoers welkke geldt op de
dag dat
d de betalinggsopdracht wo
ordt verstrektt aan de bank, tenzij Nationaale Borg hierd
door een
koerssverlies leidt.
Voorr rekening vann de Contractsspartij zijn de door of nameens Nationale Borg gemaaktte
buiteengerechtelijkee kosten met bbetrekking tott vorderingen voortvloeiend
de uit het Conntract als ookk
de evventueel doorr Nationale Bo
org over de Teegenprestatie en, indien vann toepassing, Aanvullende
A
Tegenprestatie te betalen negatiieve rente.
De C
Contractspartij is verplicht aalle door of naamens Nationaale Borg gemaaakte kosten tte vergoeden
die veerband houdeen met een gerechtelijke pro
ocedure of prrocedure bij eeen arbitrageco
ommissie
tusseen Nationale B
Borg en de Co
ontractspartij waarbij
w
de Co
ontractspartij volledig
v
of in o
overwegende
matee in het ongelijjk is gesteld. O
Onder deze ko
osten zullen inn ieder geval zijn begrepen d
de kosten voo
or
exterrne deskundiggen, deurwaard
ders en advoccaten.
De kkosten die Nattionale Borg inn en buiten rechte moeten maken indien Nationale Borg door
derdeen, waaronder begrepen Beegunstigden, w
worden betrokkken in proced
dures of geschhillen met
betreekking tot de door
d
hen afgeegeven Garanttie(s) komen ggeheel voor reekening van dee
Conttractspartij.

D
Decharge
(
(a)

(
(b)
19.

Natio
onale Borg behoudt zich het recht voor o
om de overeengekomen pro
ovisie eenzijdiig te wijzigen.
Zij kaan daartoe sleechts overgaann na voorafgaaande en gemottiveerde aanko
ondiging aan de
d
Conttractspartij. In elk geval volsstaan als motivvatie de in artiikel 12(a) bedoelde feiten een
omsttandigheden enn een overschhrijding van dee Limiet.
De C
Contractspartij heeft bij verhhoging van de provisie het rrecht het Conntract met onm
middellijke
inganng en kosteloo
os op te zeggen. Nationale B
Borg kan in geeen geval aanspprakelijk gesteeld worden
voor de eventuele gevolgen van deze opzegginng.

De aaansprakelijkheeid van de Conntractspartij tegenover Nattionale Borg uit hoofde van de
verplichtingen voortvloeiende uit de Garantiee blijft van kraccht totdat de in de Garantiee genoemde
o
en N
Nationale Borg heeft
Begunstigde(n) aann deze Garantie geen rechteen meer kan ontlenen
vastggesteld dat zij vvan haar aanspprakelijkheid vvolledig en onvoorwaardelijjk is ontslagenn. Nationale
Borg zal decharge onder meer vaststellen
v
op grond van eenn schriftelijke verklaring vann de
Begunstigde(n), waaarin deze Nattionale Borg volledig
v
en onvvoorwaardelijk van haar verrplichtingen
ontheeft. Decharge vindt ook plaats door het vverstrijken vann een ondubbeelzinnige, in dee tekst van dee
Garantie opgenom
men, vervaldatuum of van eenn andere vervaaldatum in gevval de vervaldaatum in overleeg
d Contractsppartij schrifteliijk is gewijzigd
d en de begunsstigde dit al daan niet stilzwijjgend heeft
met de
geacccepteerd, zond
der dat Nationale Borg uit hoofde van dee Garantie is aaangesproken, tenzij op de
Garantie toepassellijk dwingend recht zich daaartegen verzett.
De verplichtingen vvan de Contraactspartij tegeenover Nationnale Borg blijveen van kracht totdat
met betrekkinng tot de gesteelde Garantie.
dechaarge heeft plaaatsgevonden m

A
Algemene
a
aansprakelijk
kheidsbeperk
king
Nationale Borrg is slechts aaansprakelijk vo
N
oor schade diee voortvloeit uuit een toerekkenbare tekorrtkoming in dee
n
nakoming
van haar verplichttingen en/of eeen onrechtmaatige daad indiien en voor zo
over de schade een gevolg is
i
v opzet of ggrove schuld vvan Nationale Borg.
van

20.

W
Wijzigingen
in de docum
menten en de partijen

20.1.

W
Wijzigingen,
aafstand doen van rechten enn goedkeuring
EElke afstand vaan rechten, wijziging
w
en goeedkeuring mett betrekking to
ot dit Contracct moet schrifttelijk worden
o
overeengekom
men.

20.2.

O
Overdracht
do
oor de Contrractspartij
De rechten enn/of verplichtingen van de C
D
Contractspartiij op grond van dit Contractt zijn niet geheel of
g
gedeeltelijk
ovverdraagbaar zzonder de voo
orafgaande schhriftelijke toesstemming van Nationale Borg.

20.3.

O
Overdracht
do
oor Nationalee Borg
(
(a)

(
(b)

21.

T
Toepasselijk
k recht en fo
orum
(
(a)
(
(b)

22.

Natio
onale Borg maag al haar rechhten en/of verplichtingen opp grond van dit Contract geeheel of
gedeeeltelijk overdrragen aan één van haar groeepsmaatschapppijen of aan (aandere) (centrrale) bank of
financciële instellingg.
Voorr zover nodig, stemt de Conntractspartij hhierbij onvoorw
waardelijk en onherroepelijjk bij voorbaatt
mee in om mee te werken aan een verleent hieerbij goedkeuring aan elke o
overdracht do
oor Nationale
d artikel 20.33 (Overdracht door
d Nationale Borg)
Borg in overeensteemming met dit

Op d
dit Contract - en alle niet-co
ontractuele veerplichtingen d
die daaruit voo
ortvloeien of daarmee
d
sameenhangen - is N
Nederlands reecht van toepaassing.
Gescchillen tussen de
d Contractsppartij en Natio
onale Borg mo
oeten in eerstee instantie aannhangig wordeen
gemaaakt bij de bevvoegde rechter te Amsterdaam. Deze keuzze doet niet af aan de bevoeegdheid van
Natio
onale Borg om
m geschillen tee laten beslechhten door een andere bevoeegde rechter die
d bevoegd iss
met betrekking
b
tott de Contractspartij of enige van haar acttiva.

A
Akkoordver
rklaring
Middels het pllaatsen van eeen “vinkje” voo
M
or akkoord opp de website w
www.nbhuurggarantie.nl geefft de
C
Contractspart
tij aan akkoord
d te gaan met het gestelde in dit Contracct, en geeft dee Contractsparrtij aan kenniss
t hebben gennomen van de inhoud daarvaan en van de daarbij
te
d
behoreende bijlagen en
e dat de Conntractspartij
h
handelt
binnenn de bevoegdhheden en bepaalingen zoals vvastgelegd in haar
h
statuten.

BIJLAGE
E1
OPSCHOR
RTENDE VO
OORWAARD
DEN

BESCHIKBAAR
R VOOR VER
RSTREKKIN
NG VAN DE EERSTE GA
ARANTIE
(1)

Kopieën van recente uittrreksels uit heet handelsregiister waaruit blijkt dat dee persoon diee tekent of d
K
de
p
personen
die ttekenen nameens de Contraactspartij bevo
oegd zijn om hhaar te vertegeenwoordigen.

(2)

De gegevens die Nationalee Borg nodigg heeft om aaan haar know
D
w your customeer en customeer due diligencce
v
verplichtingen
n te voldoen.

(3)

Bewijsstukkenn waaruit blijkkt dat vollediig is voldaan aan de verplichting tot bbetaling van d
B
de provisies als
a
g
genoemd
in arrtikel 17 (Provi
visies) en artikeel 5 (Tegenpresstatie).

(4)

E ander document dat Naationale Borg noodzakelijk
Elk
n
o
of gewenst vinndt.

