
 
 
 
 

 

 

 

 

BORGTOCHT 

 

  

 

d.d [**] 2021 

 
tussen 

 
ADRIAAN JACOB VAN ULDEN 

 
JOHANNES VAN DEN BOUT 

 
GERRIT JAN VAN DE POL 

 
als Borgen 

 
en 

 
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 
als Begunstigde 

 
 
 
 
 

 
 

in verband met de obligatielening van Pool Trading Group B.V. 
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ONDERGETEKENDEN: 
 

(1) ADRIAAN JACOB VAN ULDEN, geboren op [dag] februari 1981 te [plaats], als borg A (de "Borg A");  

(2) JOHANNES VAN DEN BOUT, geboren op [dag] april 1969 te [plaats], als borg B (de "Borg B");  

(3) GERRIT JAN VAN DE POL, geboren op [dag] juli 1981 te [plaats], als borg C (de "Borg C" en tezamen 

met Borg A en Borg B de “Borgen” en ieder een “Borg”); en  

(4) STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN, een stichting naar Nederlands recht, met statutaire zetel 

in Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Burgemeester Haspelslaan 17 (1181 NE) Amstelveen, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53177770, als 

begunstigde (de "Begunstigde"). 

 
OVERWEGENDE: 
 

(A) Borgen zijn de (uiteindelijk) aandeelhouders van de Debiteur (zoals hieronder gedefinieerd); 

(B) deze Akte wordt aangegaan in verband met een prospectus op grond waarvan de Debiteur voor een 

bedrag van maximaal EUR 3.300.000 aan obligaties uitgeeft, gedateerd [datum] (het "Prospectus");  

(C) onderdeel van het Prospectus (als [Bijlage 1]1) vormt de trustakte tussen Debiteur en Begunstigde, op 

grond waarvan Begunstigde de gezamenlijke belangen van de beleggers behartigt ten opzichte van de 

Debiteur en de Debiteur een parallelle schuld heeft aan de Begunstigde (de “Trustakte”); 

(D) als voorwaarde voor het verstrekking van de obligatielening onder het Prospectus is Debiteur 

overeengekomen om bepaalde zekerheden te (doen) verstrekken aan de Begunstigde ten behoeve 

van de obligatiehouders. Daarnaast hebben Borgen ermee ingestemd dat zij zich jegens Begunstigde 

zullen verbinden tot nakoming van de verplichtingen van Debiteur uit hoofde van Prospectus dan wel 

de Trustakte. Voor zover relevant is overeengekomen dat: 

a. iedere Borg zich ten behoeve van Begunstigde als borg verbindt tot zekerheid van de betaling 

en nakoming van hetgeen Debiteur te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de 

Verzekerde Verbintenis; en 

b. Pool Trading B.V. een pandrecht verstrekt op haar voorraden, inventaris en vorderingen tot 

zekerheid tot zekerheid van de betaling en volledige nakoming van de Verzekerde 

Verbintenis welke akte van verpanding op of omstreeks de datum van deze Akte is 

aangegaan (de “Pandakte”);  

 

 
1 TBC adhv finale versie prospectus/trustakte 
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(E) Partijen zijn overeengekomen dat het bedrag waarvoor iedere Borg garant staat, pro rata parte, zal 

afnemen met de Executieopbrengsten. Dit is bedoeld om de Borgen te stimuleren om zich in te zetten 

om een zo hoog mogelijke Executieopbrengst te realiseren; en 

(F) iedere Borg is tot de borgstelling bereid.  

 
ZIJN OVEREENGEKOMEN als volgt: 

1. DEFINITIES EN UITLEG 

1.1 Definities 

In deze Akte hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide woorden en uitdrukkingen de 

daarbij vermelde betekenis: 

"Akte": deze akte van borgtocht. 

"BW": Burgerlijk Wetboek. 

"Borgtocht": de borgtocht die overeengekomen wordt of die Partijen beogen overeen te komen uit 

hoofde van deze Akte. 

“Debiteur”: Pool Trading Group B.V., ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 83020179.  

“Executieopbrengst”: de executieopbrengst (dus de opbrengst voor voldoening van de kosten van 

executie) van de verpande voorraad, inventaris en vorderingen onder de Pandakte.  

"Opeisingsgrond": een gebeurtenis als beschreven in [artikel 10 van de Trustakte. 

"Uitwinningsgrond": een Opeisingsgrond die voortduurt. 

"Verzekerde Verbintenis": de (parallelle) vordering die Begunstigde heeft uit hoofde van de Trustakte. 

"Werkdag": betekent een dag niet zijnde een zaterdag, zondag of erkende feestdag.  

1.2 Uitleg 

(a) Een verwijzing naar een "Artikel", een “Bijlage” of een "Partij" is een verwijzing naar een 

artikel in deze Akte respectievelijk een partij of bijlage bij deze Akte. 

(b) Gedefinieerde woorden die verwijzen naar enkelvoudige begrippen hebben een 

overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa. 

(c) Verwijzingen in deze Akte naar een Borg, Begunstigde en enige andere persoon dienen te 

worden uitgelegd als verwijzingen die mede zijn respectievelijk hun toegestane 

rechtsopvolgers onder bijzondere of algemene titel omvatten. 
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2. BORGSTELLING 

2.1 Overeenkomst van borgtocht 

Iedere Borg afzonderlijk verbindt zich jegens Begunstigde als borg zulks ter zekerheid voor de betaling 

van al hetgeen Begunstigde van Debiteur te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de Verzekerde 

Verbintenis, welke borgtocht Begunstigde aanneemt, tot een bedrag van ten hoogste EUR 350.000,-- 

(zegge: driehonderdvijftigduizend euro). Het bedrag waarvoor iedere Borg zicht als borg verbindt zal 

worden verminderd met 1/3e deel (één derde deel) van de Executieopbrengst.  

Bijvoorbeeld: 

Als er voor een bedrag van EUR 600.000,- (zegge: zeshonderdduizend euro) 

Executieopbrengst is dan zal het maximale bedrag waarvoor ieder Borg garant 

staat afnemen met EUR 200.000,- tot EUR 150.000,-. 

2.2 Verzekerde Verbintenis 

De Borgtocht wordt gevestigd tot zekerheid voor de nakoming door Debiteur van de Verzekerde 

Verbintenis. De Borgtocht strekt tot zekerheid voor de Verzekerde Verbintenis zoals die van tijd tot tijd 

gewijzigd mochten worden als gevolg van enige aanpassing, wijziging, vrijgave of afstand van enige 

voorwaarde van het Prospectus of enig ander document waarin de Verzekerde Verbintenis is of wordt 

vastgelegd, gegarandeerd of verzekerd en geen van dergelijke wijzigingen zal leiden tot verval van de 

Borgtocht of zal anderszins van invloed zijn op het bestaan en de omvang van de Borgtocht en/of de 

rechten van Begunstigde uit hoofde van deze Akte. 

2.3 Verbintenissen van Borg 

De verbintenissen van iedere Borg jegens Begunstigde uit hoofde van deze Akte blijven onverminderd 

van kracht zolang het aan Begunstigde uit hoofde van de Borgtocht verschuldigde niet is voldaan, ook 

indien Begunstigde gedeeltelijke betaling mocht ontvangen door uitwinning van andere zekerheden, 

waaronder begrepen andere borgstellingen, indien Begunstigde een akkoord sluit in de surseance van 

betaling of het faillissement van Debiteur of Begunstigde andere handelingen verricht die zij nuttig of 

nodig acht voor de behartiging van haar belangen. 

2.4 Verval borgtocht bij vrijgave zekerheden 

In afwijking van Artikel 2.3 wordt een Borg van rechtswege bevrijd van alle uit deze Akte 

voortvloeiende verplichtingen wanneer Begunstigde een of meer van zijn (eventuele) overige 

bestaande of toekomstige zekerheden waaronder begrepen uit hoofde van de Pandakte geheel of 

gedeeltelijk prijsgeeft, dit tenzij en voor zover de Borgen hiervoor vooraf schriftelijk of elektronisch 

toestemming verleent aan de Begunstigde. 

2.5 Medewerking aan de executoriale verkoop 

Begunstigde stelt Borgen in de gelegenheid om hun medewerking te verlenen aan de executoriale 

verkoop van de verpande roerende zaken en vorderingen onder de Pandakte om aldus een zo hoog 

mogelijke Executieopbrengst te realiseren. 
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3. INFORMATIEVERPLICHTINGEN 

Iedere Borg zal Begunstigde onmiddellijk informeren over iedere gebeurtenis of omstandigheid die een 

materieel negatief effect kan hebben op de rechten van Begunstigde uit hoofde van deze Akte en/of de 

mogelijkheid van Begunstigde om nakoming van haar rechten uit hoofde van deze Akte af te dwingen. 

4. VERHAAL 

4.1 Nakoming 

Een Borg is niet gehouden tot nakoming voordat Debiteur in de nakoming van diens verbintenis jegens 

Begunstigde is tekort geschoten. 

4.2 Ingebrekestelling van Debiteur 

Indien sprake is van een Uitwinningsgrond of indien Begunstigde Debiteur uit andere hoofde in 

gebreke stelt overeenkomstig artikel 6:82 BW, is Begunstigde verplicht hiervan Borgen mededeling te 

doen.  

4.3 Erfopvolging  

Een Borgtocht die door een Borg onder deze Akte wordt afgegeven geldt slechts zolang de betreffende 

Borg in leven is. 

4.4 Pandrecht 

Begunstigde is gehouden eerst haar zekerheidsrechten uit hoofde van de Pandakte aan te wenden voor 

de voldoening van de Verzekerde Verbintenis alvorens een beroep te doen op enige Borgtocht uit 

hoofde van deze Akte.  

4.5 Andere zekerheid 

Begunstigde is volledig vrij om de overige, door Debiteur en/of derden verstrekte of nog te verstrekken 

zekerheden in de eerste plaats aan te wenden voor de betaling van die schulden van Debiteur die niet 

door deze Borgtocht zijn gedekt, op voorwaarde dat deze zekerheden niet ook de Verzekerde 

Verbintenis dekken. 

5. OPZEGGING 

5.1 Wijze van opzegging 

Een Borg kan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Begunstigde de Borgtocht te allen 

tijde schriftelijk opzeggen voor toekomstige verbintenissen, in welk geval zij met de ontvangst van de 

opzegging door Begunstigde een einde neemt, tenzij daarvoor in de opzegging een later tijdstip is 

aangewezen, met dien verstande dat de Borgtocht na de opzegging voortduurt voor de ten tijde van de 

beëindiging bestaande verbintenissen van Debiteur jegens Begunstigde. 

5.2 Duur 

Mocht op een gedane opzegging van deze Akte worden teruggekomen, dan kan de Borg daaraan geen 

enkel recht ontlenen om zich van zijn Borgtocht geheel of gedeeltelijk ontslagen te achten en blijft hij 

ook daarna als Borg aansprakelijk. 
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5.3 Wijzigingen Verzekerde Verbintenis 

De Begunstigde is bevoegd om, voor zover de wet niet dwingend anders bepaalt, ook zonder 

medeweten en goedkeuring van de Borg, de Debiteur elk uitstel van betaling voor het geheel of 

gedeelten van het verschuldigde te verlenen of andere zekerheden voor haar vordering aan te nemen, 

zonder dat de Borg daaraan enig recht kan ontlenen om zich van de Borgtocht geheel of gedeeltelijk 

ontslagen te achten. 

5.4 Bewijs van omvang Verzekerde Verbintenis 

De administratie van Begunstigde vormt dwingend bewijs van het bestaan en de omvang van de 

Verzekerde Verbintenis. Het staat iedere Borg vrij tegenbewijs te leveren.  

6. INDIVIDUELE VERPLICHTINGEN 

Ondanks dat de afspraken ten aanzien van de Borgtocht in één akte zijn opgenomen is iedere Borg 

slechts aansprakelijk voor het bedrag waarvoor hij borg staat in overeenstemming met Artikel 2.1. Een 

Borg kan niet worden aangesproken voor meer dan dat bedrag. 

7. OVERDRACHT 

Begunstigde is gerechtigd om, wanneer zij haar vordering op Debiteur aan derden overdraagt, de 

rechten uit hoofde van deze Akte mede over te dragen, zulks tot een door Begunstigde te bepalen 

bedrag en met dien verstande, dat de Borgtocht eveneens van kracht blijft voor een eventuele verdere 

vordering van Begunstigde, doch ter zake van de beide vorderingen tezamen beperkt blijft tot het 

eventueel van toepassing zijnde maximumbedrag. 

8. KOSTEN 

Alle kosten die Begunstigde zowel in als buiten rechte tot uitoefening of behoud van haar rechten in 

verband met deze Akte mocht maken, zijn voor rekening van de Borgen. 

9. ALGEMENE BEPALINGEN 

9.1 Verklaringen Borg 

Iedere Borg verklaart bekend te zijn met de financiële positie van Debiteur, met de inhoud van de 

verbintenissen van Debiteur en Borgen jegens Begunstigde en met het doel en de strekking van de 

Borgtocht, welke Begunstigde aan Borgen heeft medegedeeld. Iedere Borg verklaart dat Begunstigde 

hem heeft gewezen op de risico’s die zijn verbonden aan het aangaan van een borgtocht en deze ten 

volle te beseffen en te aanvaarden.  

9.2 Gedeeltelijke nietigheid 

Indien enige bepaling van deze Akte op enig moment nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar wordt 

bevonden in enig opzicht onder enig toepasselijk recht, zal dat geen afbreuk doen aan de geldigheid 

en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Akte noch aan de geldigheid of 

afdwingbaarheid van die bepaling onder enig ander toepasselijk recht. 

9.3 Ondertekening en wijzigingen 

(a) Deze Akte kan getekend worden door separate ondertekening door Partijen van 

verschillende kopieën van deze Akte. 
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(b) Deze Akte kan alleen worden gewijzigd door een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. 

9.4 Geen impliciete afstand of rechtsverwerking 

(a) Afstand van enig recht uit hoofde van deze Akte kan alleen plaatsvinden door middel van een 

daartoe strekkende schriftelijke mededeling.  

(b) Het niet uitoefenen door Begunstigde van een haar toekomend recht uit hoofde van of in 

verband met deze Akte (hetgeen mede omvat het verlenen van uitstel door Begunstigde aan 

een Borg om aan zijn verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze Akte te voldoen) 

houdt geen afstand in van dat recht en leidt niet tot rechtsverwerking. 

10. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

10.1 Rechtskeuze 

Op deze Akte en daarmee samenhangende niet-contractuele verbintenissen is Nederlands recht van 

toepassing. Indien echter op enig moment naar Nederlands recht enige ander recht dan Nederlands 

recht van toepassing is op de vestiging van een geldig en afdwingbare borgtocht of vergelijkbaar 

zekerheidsrecht zoals Partijen beogen te vestigen uit hoofde van deze Akte en aan de vereisten voor 

de vestiging van een geldig en afdwingbare borgtocht of vergelijkbaar zekerheidsrecht materieel is 

voldaan in overeenstemming met dat andere recht, zal dat andere recht van toepassing zijn op die 

borgtocht respectievelijk dat zekerheidsrecht zoals gevestigd uit hoofde van deze Akte en de 

overeenkomst tot vestiging van die borgtocht respectievelijk dat zekerheidsrecht. 

10.2 Bevoegde rechter 

De bevoegde rechter te Amsterdam heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen naar aanleiding 

van deze Akte te beslechten, inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de 

beëindiging of wijziging van deze Akte. 

 

 

[handtekeningenpagina volgt] 
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HANDTEKENINGEN 
 
BORG A 
Adriaan Jacob van Ulden 

 

 

______________ 

Datum:     

       
Als blijk van mijn toestemming:  

 

 

______________ 

Naam echtgenoot/partner: _________________ 

Datum:  

 
BORG B 
Johannes van den Bout 

 

 

______________    

Datum:       

 
Als blijk van mijn toestemming:  

 

 

______________ 

Naam echtgenoot/partner: _________________ 

Datum: 

 
BORG C 
Gerrit Jan van de Pol 

 

 

______________    

Datum:       

 
Als blijk van mijn toestemming:  

 

 

______________ 

Naam echtgenoot/partner: _________________ 

Datum: 
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BEGUNSTIGDE 
STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN 

 

 

 

______________   ______________ 

Door: M.C. Olie    Door: S.G. van de Vusse  

Titel: Penningmeester   Titel: Penningmeester  

Datum:    Datum: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


