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Overeenkomst van borgstellingsvergoeding dga 

 

De ondergetekenden: 

 

1. De heer/mevrouw [naam], geboren [geboortedatum], wonende [adres] te [plaatsnaam] van 

beroep [invullen], gehuwd met [naam] 

verder te noemen: borg, 

 

2. De besloten vennootschap [naam], gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de 

[adres], te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], verder te 

noemen: schuldenaar.  

 

 

In overweging nemende:  

 

• dat  schuldenaar een lening heeft opgenomen bij [naam] (schuldeiser) conform de 

overeenkomst d.d. [datum] (de geldleningsovereenkomst). Borg, schuldeiser en schuldenaar 

zijn als zekerheid voor de betaling van deze lening een borgstellingsovereenkomst 

aangegaan. 

 

• dat thans  het eigen vermogen van schuldenaar €[bedrag] bedraagt, het werkkapitaal 

€[bedrag], alle aflossingsverplichtingen zijn nagekomen en er geen aanwijzingen zijn dat borg 

zich voor een meer dan normaal risico verbonden heeft. 

 

• dat borg en schuldenaar de voorwaarden van deze overeenkomst van 

borgstellingsvergoeding bij schriftelijke overeenkomst wensen vast te leggen. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

1. Borg heeft zich verbonden ten behoeve van schuldeiser tot een bedrag van €[bedrag] (zegge: 

[bedrag in letters] euro) als borg voor de betaling van de schulden van schuldenaar aan 

schuldeiser.  

 

2. Borg ontvangt van schuldenaar een vergoeding (provisie) van [aantal] procent per jaar. Dit 

percentage wordt berekend over het bedrag dat schuldenaar aan schuldeiser uit hoofde van 

de vermelde geldleningsovereenkomst is verschuldigd, echter over geen hoger bedrag dan 

het onder 1. genoemde maximum waarvoor de borg zich in de borgstellingsovereenkomst 

borg heeft gesteld. 

 

3. De vergoeding wordt per jaar berekend over het over dat jaar gemiddelde schuldbedrag. 

 

4. Schuldenaar zal de vergoeding jaarlijks betalen uiterlijk op 31 december van ieder jaar op een 

door de borg aan te geven rekening, dan wel door bijschrijving in rekening-courant. 

 

5. Indien en voor zover de vastgestelde vergoeding later wordt betaald is schuldenaar over de 

overschrijding van de vastgestelde betaaltermijn wettelijke interest verschuldigd. 

 

6. Deze overeenkomst eindigt wanneer de bovenvermelde borgstellingsovereenkomst wordt 

beëindigd. 

 

7. Indien voor de inspecteur der Rijksbelastingen of de rechter in belastingzaken in hoogste 

instantie komt vast te staan dat een of meer van de voorwaarden  moet worden gewijzigd, 


