
OVEREENKOMST 
inzake borgstellingvergoeding 

 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
 
 .................................................., wonende te .................................................., hierna te noemen de 
"Borg" 
 
En 
 
 .................................................., gevestigd te .................................................., hierna te noemen de 
"Hoofdschuldenaar", 
 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 

 .................................................. ("de Geldgever") heeft een lening verstrekt aan de 
Hoofdschuldenaar bij overeenkomst d.d. .................................................. (de 
"Geldleningovereenkomst"). 

 Borg en Geldgever zijn hiervoor een borgstellingovereenkomst aangegaan d.d. 
.................................................. (de "Borgstellingovereenkomst") 

 Borg en Hoofdschuldenaar wensen hiervoor een vergoeding overeen te komen. 
 
 
ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1 Borgtochtvergoeding, rente 
 
1. Hoofdschuldenaar is aan Borg een vergoeding op jaarbasis verschuldigd ter grootte 

van .......% (Zegge: …….. procen)t te berekenen over het bedrag dat de 
Hoofdschuldenaar aan de Geldgever uit hoofde van de Geldleningovereenkomst is 
verschuldigd, doch over geen hoger bedrag dan het maximum waarvoor de Borg zich 
in de Borgstellingovereenkomst borg heeft gesteld. (noot 1) 

2. Het bedrag bedoeld in lid 1 is inclusief eventuele opgelopen rente. 
3. De vergoeding bedoeld in lid 1  wordt berekend over het schuldbedrag bij aanvang van 

het jaar. 
 
 
Artikel 2  Betaling 
 
 De Hoofdschuldenaar zal de vergoeding als bedoeld in sub 1 elk jaar betalen binnen 

twee weken na aanvang van het jaar (aldus vooraf) op een door de Borg aan te geven 
rekening. Aldus zal de eerste vergoeding verschuldigd zijn vóór ................... 201… 

 
 



Artikel 3  Hoogte van de rente 
 
 Indien en voorzover de vergoeding als bedoeld in sub 1 later wordt betaald dan 

hetgeen is bepaald in sub 4, is de Hoofdschuldenaar over de overschrijding van de 
betaaltermijn aan de Borg de wettelijke interest voor handelstransacties verschuldigd.  

 
Aldus opgemaakt in drievoud en getekend te ……………….. op ................................................ 
 
 
Borg  Hoofdschuldenaar  
 
 
 
 
 
................................................. .................................................. 
De heer/Mevrouw De heer/Mevrouw 



TOELICHTING 
 
noot 1: 
 
De bepaling van de zakelijke hoogte van de borgstellingprovisie is een lastige opgave. 
Bankgaranties plegen 0,25% per kwartaal (aldus 1% per jaar) te kosten. Banken geven die 
echter alleen maar af als de desbetreffende latente verplichting door zekerheden is gedekt. 
Daarom zal bij ongedekte borgstellingen in de ondernemingssfeer een zakelijke vergoeding al 
gauw 5% kunnen bedragen. Theoretisch kan dit worden benaderd door het verschil tussen 
de zakelijke rente zonder borgstelling en de rente met borgstelling. Een zakelijke rente voor 
ongedekte ondernemingsfinanciering zal in de orde van grootte van 8%-15% kunnen liggen 
(vergelijk tarief mezzaninefinanciering). 
 


