ALGEMENE VOORWAARDEN
BORGTOCHTEN
ARTIKEL 1 DEFINITIES

ARTIKEL 5 ALGEMENE
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

1.1

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.

1.2

De Borg
De Naamloze Vennootschap Credendo - Excess & Surety, met
maatschappelijke zetel te Roger Vandendriesschelaan 18, 1150 Brussel, België,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0864.602.471, handelend onder de naam ‘Credendo - Excess & Surety’.

1.3

Begunstigde
Degene ten gunste van wie een Borgtocht is gesteld of diens rechthebbende.

ARTIKEL 6 INFORMATIEPLICHT

1.4

Borgtocht
Elke door de Borg op verzoek van de Cliënt gestelde borgtocht, garantie of elke
andere door de Borg afgegeven verbintenis.

6.1

1.5

Cliënt
Degene op wiens verzoek een Borgtocht wordt gesteld.

1.6

Bijzondere Voorwaarden
De door de Cliënt en de Borg ondertekende schriftelijke overeenkomst waarin
de specifieke modaliteiten van de Garantiefaciliteit worden omschreven.

1.7

Garantiefaciliteit
De in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde mogelijkheid tot het doen stellen
van Borgtochten door de Borg.

1.8

Limiet
Het in de Bijzondere Voorwaarden vermelde maximale bedrag waarvoor de
Borg zich in beginsel bereidt verklaart een of meer Borgtochten te stellen.

1.9

Obligo
De som van alle gestelde Borgtochten waarvoor de Borg niet werd ontheven in
overeenstemming met Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden.

De Borg is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen en/of een onrechtmatige daad
indien en voor zover de schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van de
Borg.

ARTIKEL 3 GARANTIEFACILITEIT EN LIMIET
3.1

De Cliënt dient schriftelijk een aanvraag tot Garantiefaciliteit in. Samen met
de aanvraag legt de Cliënt alle voor de beoordeling van de aanvraag
noodzakelijke informatie voor, waaronder desgewenst een voorstel voor de
tekst van de Borgtocht. Tevens stuurt de Cliënt zijn statuten, oprichtingsakte en
een uittreksel van de inschrijving in het rechtspersonenregister toe, voor zover
deze stukken nog niet in het bezit zijn van de Borg. De Cliënt overhandigt bij
de ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden aan de Borg een lijst van
de personen die de Cliënt rechtsgeldig kunnen verbinden en die aan de
Bijzondere Voorwaarden wordt gehecht.

3.2

De Borg is te alIen tijde gerechtigd eenzijdig de Limiet met onmiddellijke ingang
opnieuw vast te stellen.

3.3

Indien de Cliënt (een) nieuwe Borgtocht(en) of een verhoging dan wel
verlenging van (een) bestaande Borgtocht(en) aanvraagt die bij afgifte leidt
(leiden) tot een Obligo dat de Limiet overschrijdt, is de Borg bevoegd de
aanvraag te honoreren zonder dat de Cliënt daaraan enig recht kan ontlenen
tot blijvende verhoging van de Limiet. Ook indien als gevolg van wijzigingen in
valutakoersen het Obligo de Limiet te boven gaat, kan de Cliënt daaraan geen
recht ontlenen tot blijvende verhoging van de Limiet.

3.4

Indien overschrijding van de Limiet overeenkomstig Artikel 3, lid 3 plaatsvindt,
blijven de Bijzondere Voorwaarden, inclusief de aanhangsels, zekerheden en
alle andere gerelateerde documenten, alsmede de Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht op alle gestelde Borgtochten, waaronder uitdrukkelijk
begrepen de Borgtocht(en) waardoor het Obligo tot boven de Limiet is
gestegen.

ARTIKEL 4 AANVRAGEN TOT AFGIFTE VAN
BORGTOCHTEN
4.1

De Cliënt formuleert schriftelijk de aanvragen tot het stellen van een Borgtocht
onder de Garantiefaciliteit.

4.2

Bij elke nieuwe aanvraag tot Borgtocht gaat de Borg na of de aanvrager
vermeld wordt op de lijst omschreven in Artikel 3, lid 1. De Borg is verder op geen
enkel ogenblik gehouden na te gaan of de aanvragen rechtsgeldig werden
ondertekend.

4.3

De Borg heeft het recht aangevraagde Borgtochten niet af te geven, zelfs indien
de Limiet daartoe voldoende ruimte biedt.

4.4

De tekst en inhoud van de Borgtocht worden bepaald door de Borg.

6.1.1

elke beslissing van de raad van bestuur van de Cliënt met betrekking
tot een fusie, splitsing, ontbinding of het zich in het buitenland
vestigen van de Cliënt, een overname of verzelfstandiging van de
Cliënt door een derde of een voornemen daartoe

6.1.2

een wijziging in de samenstelling van aandeelhouders, vennoten
of management van de Cliënt, een wijziging van de statuten
of van de vennootschapsvorm van de Cliënt of een wijziging in
de samenstelling of van de bevoegdheden van de directie of
management

6.1.3

een daling van de solventieratio onder de grens van 20%. Hierbij
wordt de solventieratio bepaald als de verhouding van het eigen
vermogen op het balanstotaal (in geval van een consortium,
het geconsolideerde balanstotaal), waarbij het eigen vermogen
gevormd wordt door de som van het kapitaal, de uitgiftepremies,
reserves, overgedragen winst/verlies, kapitaalsubsidies, belangen van
derden, achtergestelde leningen en de consolidatieverschillen.

6.2

De Cliënt moet de Borg schriftelijk in kennis stellen van alles wat voor de
dagelijkse gang van zaken tussen de Borg en de Cliënt van belang is,
waaronder begrepen adreswijzigingen, wijzigingen in telefoonnummers en
e-mailadressen of wijzigingen in contactpersonen.

6.3

Jaarlijks, binnen zes maanden na het beëindigen van het boekjaar, bezorgt
de Cliënt aan de Borg een kopie van zijn volledige jaarrekening, alsook van de
geconsolideerde jaarrekening indien de Cliënt gehouden is deze op te stellen,
samen met het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag opgesteld door de
raad van bestuur of het management.

6.4

De Cliënt verbindt zich ertoe op eerste verzoek van de borg alle bijkomende
informatie te verschaffen.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts-)betrekkingen
tussen de Borg en de Cliënt, behalve indien en voor zover hiervan in de Bijzondere
Voorwaarden of in enig ander geschrift is afgeweken.

De Cliënt dient de Borg onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van aIle voor
de Borg van belang zijnde feiten en omstandigheden, met name:

ARTIKEL 7 VERGOEDINGEN EN KOSTEN
7.1

De Cliënt moet de in de Bijzondere Voorwaarden overeengekomen
vergoedingen en kosten over de in de Bijzondere Voorwaarden
overeengekomen periode vooraf betalen. De Cliënt is vergoeding verschuldigd
vanaf de datum van inwerkingtreding van de Borgtocht.

7.2

De Borg is gerechtigd tot vergoeding totdat de Borg kwijting heeft verkregen
zoals bepaald in Artikel 13.

7.3

De door of namens de Borg gemaakte kosten met betrekking tot vorderingen
voortvloeiend uit de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden
vallen ten laste van de Cliënt.

7.4

De kosten die de Borg in en buiten rechte moet maken indien de Borg
betrokken wordt in procedures of geschillen tegen derden, waaronder
begrepen Begunstigden met betrekking tot de door hem afgegeven
Borgtocht(en), komen geheel voor rekening van de Cliënt.

ARTIKEL 8 CLAIM EN REGRES
8.1

De Borg moet met betrekking tot elke Borgtocht de Cliënt zo spoedig
mogelijk schriftelijk mededeling doen van een verzoek tot betaling door een
Begunstigde.

8.2

De Borg heeft met betrekking tot het gehele bedrag waarvoor hij wordt
aangesproken uit hoofde van een Borgtocht, vermeerderd met rente en kosten,
een onmiddellijk opeisbare vordering op de Cliënt.

8.3

De vordering van de Borg op de Cliënt is niet afhankelijk van de betaling van
enig bedrag door de Borg aan de Begunstigde.

8.4

lndien de Borg een betaling onder een Borgtocht heeft gedaan en de tekst van
deze Borgtocht voorziet in de mogelijkheid van het opnieuw van kracht worden
van het maximumbedrag van de Borgtocht na betaling hieronder, dan zal de
regresvordering van de Borg op de Cliënt bestaan uit het maximumbedrag van
de Borgtocht vermeerderd met de betaling onder de Borgtocht plus rente en
kosten.
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8.5

De Cliënt kan niet aan de Borg tegenwerpen dat laatstgenoemde tegenover
de Begunstigde afstand heeft gedaan van enige opschortingbevoegdheid of
enig verweermiddel. lndien de Borg tegenover de Begunstigde afstand heeft
gedaan van enige opschortingsbevoegdheid of enig verweermiddel, heeft
dat geen gevolgen voor de vordering van de Borg op de Cliënt uit hoofde van
regres.

8.6

Wanneer de Borg een betaling heeft gedaan aan een Begunstigde en
laatstgenoemde nog geen recht had op betaling van de Cliënt moet de Borg,
na volledige terugbetaling van dit bedrag en vergoeding van de gemaakte
kosten door de Cliënt aan de Borg, al zijn rechten op de Begunstigde met
betrekking tot de gemaakte betaling aan de Cliënt overdragen.

8.7

Wanneer de Borg een betaling heeft gedaan aan een Begunstigde en
laatstgenoemde nog geen recht had op betaling van de Cliënt, stemt de Cliënt
er op voorhand mee in dat de Begunstigde deze betaling, op verzoek van de
Borg, bevrijdend aan de Borg kan terugbetalen.

8.8

Alle vorderingen van de Borg op de Cliënt zoals omschreven in dit Artikel dienen
onmiddellijk en volledig te worden voldaan door storting op een door de Borg
opgegeven rekeningnummer. De Borg kan de Cliënt een betalingstermijn
toestaan, maar behoudt zich het recht voor hiervoor (aanvullende) zekerheid te
vragen zoals bepaald in Artikel 9.

8.9

11.1.8

De Cliënt heeft zekerheden verstrekt of laten verstrekken die nietig,
vernietigbaar of niet van de vereiste rang zijn of de Cliënt heeft de
toegezegde zekerheden niet tijdig verstrekt.

11.1.9

De op grond van de Bijzondere Voorwaarden door of namens de
Cliënt gestelde zekerhe(i)d(en) gaan geheel of gedeeltelijk verloren
doordat:
> een van de in Artikel 11.1.1, 11.1.3 of 11.1.4 genoemde
gebeurtenissen zich voordoen bij de aandeelhouder(s) en
venno(o)t(en) van de Cliënt;
> de met pand- of hypotheekrecht of met hypothecaire volmacht tot
hypotheekverlening bezwaarde activa gaan geheel of gedeeltelijk
verloren door vernietiging, beschadiging, verwaarlozing,
achterstallig onderhoud of onteigening, door overdracht van
goederen en/ of de met deze goederen samenhangende
activiteiten of doordat een van de in Artikel 11.1.3 genoemde
gebeurtenissen zich voordoet met betrekking tot deze activa;
> de verzekeraar(s) of de Cliënt de aan de Borg verpande
verzekeringspolissen slechts onder beperkte voorwaarden
voortzet(ten), niet verleng(t)(en) of opzeg(t)(en).

De vordering van de Borg op de Cliënt uit hoofde van dit Artikel 8 wordt niet
beïnvloed door kwijting van een Borgtocht op de wijze als bedoeld in Artikel 13.

ARTIKEL 9 VERPLICHTING TOT
ZEKERHEIDSTELLING

11.1.10

De Cliënt heeft een mondelinge of schriftelijke verklaring of opgave
verstrekt die in strijd is met de waarheid; de Cliënt heeft voor de Borg
relevante gegevens verzwegen.

11.1.11

De Cliënt heeft de Bijzondere Voorwaarden opgezegd.

11.1.12

De Cliënt voldoet niet aan enige bepaling of op hem rustende
verplichting krachtens de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene
Voorwaarden.

11.2

Elke in de Artikelen 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden omschreven
vordering van de Borg wordt, voor zover nog niet opeisbaar, door het intreden
van een van de in Artikel 11.1 genoemde gebeurtenissen onmiddellijk
opeisbaar.

11.3

ARTIKEL 10 OPZEGGING

De Borg zal aan de Cliënt, niet eerder dan nadat hij onvoorwaardelijk en
volledig is ontheven van de verplichtingen uit alle gestelde Borgtochten
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 13, een eventueel batig saldo
restitueren van

10.1

De Bijzondere Voorwaarden kunnen zowel door de Cliënt als door de Borg met
onmiddellijke ingang worden opgezegd mits de opzegging bij aangetekende
brief geschiedt. De poststempel geldt als bewijs van kennisgeving.

> de op grond van Artikel 11.1 en 11.2 van of namens de Cliënt ontvangen
bedragen enerzijds, en

10.2

De Cliënt kan vanaf de dag van kennisgeving van de opzegging van de
Bijzondere Voorwaarden geen gebruik meer maken van de Garantiefaciliteit.

10.3

Onafhankelijk van wie de Bijzondere Voorwaarden heeft opgezegd, kan de Borg
vanaf die datum alle conventioneel opzegbare Borgtochten opzeggen bij de
Begunstigde(n).

10.4

De verplichtingen van de Cliënt tegenover de Borg uit hoofde van de
Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden blijven van kracht
totdat de in Artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde kwijting met
betrekking tot alle Borgtochten heeft plaatsgevonden. De kwijting heeft geen
invloed op de verplichtingen van de Cliënt tegenover de Borg uit hoofde van
een regresvordering.

10.5

Binnen dertig dagen na de opzegging van de Bijzondere Voorwaarden zorgt de
Cliënt voor volledige kwijting van de Borg door alle Begunstigden op de wijze
als bedoeld in Artikel 13.

De Cliënt is op eerste verzoek van de Borg verplicht maatregelen te nemen ter
vermindering van het risico van de Borg onder gestelde en nog te stellen Borgtochten
en het vestigen van (aanvullende) en voor beide partijen aanvaardbare zekerheden
ten gunste van de Borg.

10.6

> de op grond van Artikel 7 en 8 van de Cliënt te vorderen bedragen anderzijds.

ARTIKEL 12 COMPENSATIE
De Borg is bevoegd om al hetgeen hij, al dan niet opeisbaar, van de Cliënt heeft te
vorderen uit welke hoofde dan ook, te compenseren met aIle al dan niet opeisbare
(tegen)vorderingen uit welke hoofde ook van de Cliënt op de Borg, ongeacht de
valuta waarin die vorderingen luiden.

ARTIKEL 13 KWIJTING
13.1

De aansprakelijkheid van de Cliënt tegenover de Borg uit hoofde van de
verplichtingen voortvloeiende uit een Borgtocht blijft van kracht totdat de in
de Borgtocht genoemde Begunstigde(n) aan deze Borgtocht geen rechten
meer kan (kunnen) ontlenen en de Borg heeft vastgesteld dat hij van zijn
aansprakelijkheid volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk is ontslagen. De
Borg zal kwijting onder meer vaststellen op grond van een schriftelijke verklaring
van de in de Borgtocht genoemde Begunstigde(n), waarin deze de Borg
volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk van zijn verplichtingen onthef(t)
(fen). Kwijting van een Borgtocht vindt tevens plaats door het verstrijken van
een ondubbelzinnige in de tekst daarvan opgenomen vervaldatum, of van een
andere vervaldatum in geval de vervaldatum in overleg met de Cliënt schriftelijk
is gewijzigd, zonder dat de Borg uit hoofde van de Borgtocht is aangesproken,
tenzij het op de Borgtocht toepasselijke dwingend recht zich daartegen verzet
ongeacht of hiernaar in de tekst van de Borgtocht is verwezen.

13.2

Onverminderd het bepaalde in Artikel 8, lid 8 blijven de verplichtingen van de
Cliënt tegenover de Borg van kracht totdat kwijting heeft plaatsgevonden met
betrekking tot alle gestelde Borgtochten.

De Borg kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de
eventuele gevolgen van de opzegging.

ARTIKEL 11 OPEISBAARHEID
11.1

Onverminderd zijn overige rechten zal de Borg een bedrag dat gelijk is aan het
Obligo onmiddellijk opeisbaar kunnen stellen van de Cliënt op het tijdstip dat
zich een van de hierna vermelde omstandigheden voordoet bij de Cliënt:
11.1.1

De Cliënt heeft een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie ingediend
of dergelijk verzoek werd goedgekeurd; de Cliënt heeft met het oog
op de sanering van alle of een belangrijk gedeelte van zijn schulden
een onderhands akkoord aan zijn schuldeisers aangeboden of is
met dat doel onderhandelingen begonnen met zijn schuldeisers; de
Cliënt is failliet verklaard of daartoe is een verzoek ingediend.

11.1.2

De aandeelhouder(s) of venno(o)t(en) van de Cliënt is (zijn) failliet
verklaard of daartoe is een verzoek ingediend.

11.1.3

De Cliënt kan niet langer vrij beschikken over aIle of een belangrijk
gedeelte van zijn activa als gevolg van een bewarend en/
of uitvoerend beslag en/of de uitoefening van een pand- of
hypotheekrecht en/of eigendomsvoorbehoud en/of het recht van
retentie en/ of soortgelijke rechten.

11.1.4

De Cliënt heeft zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten geheel of
gedeeltelijk gestaakt of in belangrijke mate gewijzigd.

11.1.5

De Cliënt heeft een belangrijk deel van haar activa aan derden
verhuurd, of de Cliënt fuseert of besluit te fusioneren, dan wel splitst of
besluit te splitsen, of de Cliënt wordt overgenomen door een derde.

11.1.6

Een voor de uitoefening van de activiteiten van de Cliënt
noodzakelijke bevoegdheid, vergunning of inschrijving vervalt of
wordt aan de Cliënt ontzegd of ontnomen.

11.1.7

De Cliënt besluit tot verplaatsing naar het buitenland van zijn
maatschappelijke zetel, zijn exploitatiezetel en/of enig onderdeel van
zijn bedrijvigheid;

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM
Op de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden is het Belgische recht
van toepassing. Eventuele geschillen zijn onderworpen aan de Brusselse rechtbanken.

ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN IN DE
ALGEMENE EN BIJZONDERE
VOORWAARDEN
15.1

Wijzigingen in de Bijzondere Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.

15.2

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden aan de Cliënt toegezonden.
Wanneer de Cliënt niet binnen drie weken na verzending tegen deze
wijzigingen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, dan gelden de wijzigingen na
het verstrijken van deze termijn.

15.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn door de Borg vastgesteld op 01/07/2016 en
vervangen met ingang vanaf die datum alle andere eerder door de Cliënt en
de Borg van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.
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