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Borgstellingsovereenkomst behorende bij artikel 9, onderdeel b, van de Tijdelijke regeling 

subsidie evenementen COVID-19 

Overeenkomst tussen: 

1. 

Rechtspersoon: naam , 

statutair gevestigd te plaats  

en kantoorhoudende te plaats  

aan adres en postcode  

vertegenwoordigd door haar bestuurder(s) dhr/mevr naam    , 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer    , 

hierna te noemen: de Borg; 

2.  

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

hierna te noemen: de Staat; 

hierna samen te noemen: Partijen. 

in aanmerking nemende: 

, 

 (hierna ook te noemen: de schuldenaar) 

 een subsidie met gedeeltelijke 

dat de Staat aan rechtspersoon: naam    tatutair 

statutair gevestigd te plaats    

en kantoorhoudende te plaats    

aan adres en postcode    

blijkens subsidiebeschikking referentienummer: SEC21 
terugbetalingsverplichting heeft verleend; 

dat de terugbetalingsverplichting op grond van artikel 5, tweede lid, van de Tijdelijke regeling subsidie 

evenementen COVID-19, op basis van de vaststellingsaanvraag ten hoogste €    . 

zal bedragen, te vermeerderen met een jaarlijkse rente van 2%;  

dat de subsidie is verleend onder de opschortende voorwaarde dat bij de vaststellingsaanvraag een door 

de Borg ondertekende borgstellingsovereenkomst wordt overgelegd;  

dat de Borg, zijnde de hoogste in Nederland gevestigde onderneming binnen de groep waarvan de 

schuldenaar deel uitmaakt, bereid is uit hoofde van deze overeenkomst borg te staan voor het bedrag 

van de subsidie waarvoor een terugbetalingsverplichting geldt; 

zijn Partijen het volgende overeengekomen: 

Artikel 1  

De Borg stelt zich borg jegens de Staat voor de nakoming van de terugbetalingsverplichting die de 

schuldenaar heeft op grond van artikel 5, tweede lid, van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen 

COVID-19 (terugbetalingsverplichting).  
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Artikel 2 

1. De Borg is niet gehouden tot betaling aan de Staat voordat de schuldenaar in zijn 

terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 1 is tekortgeschoten. 

2. De schuldenaar wordt geacht tekort te schieten in de nakoming van zijn terugbetalingsverplichting 

indien de Staat de schuldenaar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en – na het verstrijken van de 

gestelde termijn – nakoming door de schuldenaar uit is gebleven. 

3. De Staat is niet verplicht bij ingebrekestelling van de schuldenaar de Borg hiervan mededeling te 

doen. 

 

Artikel 3   

1. De Borg verbindt zich om op het eerste schriftelijke verzoek van de Staat het bedrag waarvoor hij 

borg staat onverwijld aan de Staat te voldoen. 

2. De Borg doet afstand van zijn beroep op de artikelen 6:139; 6:154; 7:852 en 7:855, tweede lid,  

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 4 

1. Deze borgstellingsovereenkomst is geldig vanaf de datum waarop deze door beide Partijen is 

ondertekend. 

2. Zodra de schuldenaar aan zijn terugbetalingsverplichting als bedoeld in artikel 1 en mede gelet op 

artikel 3 heeft voldaan, eindigt de borgstelling. 

 

Artikel 5  

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, 

naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel andere handelingen in samenhang met de 

onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, 

onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen, worden beslecht door de rechtbank te 

Den Haag, tenzij dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan. 

 

 

Aldus overeengekomen   

 

Namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

getekend op  _______________________________ te  Den Haag 

    

 

 

___________________________________ 

 

Heidi van Hooff-Sprangers 

Programmacoördinator Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 

 

 

Namens de Borg 

getekend op _______________________________ te ____________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

Handtekening Borg  

Naam  

Functie  
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