AKTE VAN BORGTOCHT
FONDS KWADRAAT

Ondergetekende,
naam:....................................................

werkgever/beroep:...............................................

voornamen:..........................................

adres werkgever:.................................................

adres:...................................................

woonplaats werkgever:........................................

postcode:.............................................

in dienst sedert:....................................................

woonplaats:.........................................

bruto jaarinkomen: €. ..........................................

telefoon:..............................................

e-mailadres: ………………………………………….

geboortedatum:...................................

andere borgtochten: €. .........................................

gehuwd: ja/nee

waarvan aan Fonds Kwadraat: €.........................

verklaart ten behoeve van Fonds Kwadraat,gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de Stichting”,
zich hoofdelijk te stellen als borg
voor:……………………..............................…..gevestigd te ...………………………………
hierna te noemen “de lener”, voor alle vorderingen welke de Stichting ten laste van de
lener mocht hebben of verkrijgen, en wel op de volgende voorwaarden:
1. Het bedrag ten gevolge van deze borgtocht door ondergetekende aan de Stichting te betalen
zal nooit te boven mogen gaan de somma van € ……...................
2. De looptijd van de borg is overeenkomstig de looptijd van de geldlening.
3. Indien de lener niet aan zijn verplichtingen jegens de Stichting mocht voldoen, verbindt
ondergetekende zich in zijn plaats aan de Stichting op eerste verzoek te betalen al hetgeen zij van de
lener volgens haar boeken te vorderen mocht hebben, met dien verstande dat hij/zij nooit meer
behoeft te betalen dan hetgeen hij/zij tengevolge van deze borgakte aan de Stichting verschuldigd is.
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4. Behoudens tegenbericht van de Stichting geldt deze borgtocht als aanvaard door de Stichting op
de datum van ontvangst van de borgakte door de Stichting.
5. De borgtocht loopt tot het tijdstip waarop de Stichting ondergetekende schriftelijk zal
hebben ontslagen. In ieder geval zolang de geldlening aan de kunstenaar niet is afgelost.
6. Nederlands recht is van toepassing op deze borgtocht.

Getekend te...................................................., dd.......................................................
Goedschrift (hieronder eigenhandig schrijven: “goed voor (het borgbedrag in letters)”

............................................................................................................................................

Handtekening
van de borg: .......................................

Handtekening(voor akkoord van de
echtgeno(o)t(e) van de borg: ......................

(Indien de borg gehuwd is, moet de echtgeno(o)t(e) conform art.88 boek 1 BW ten
blijke van zijn/haar goedkeuring
medeondertekenen)
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