Borgstellingverklaring
Ondergetekende
Achternaam
Geboortenaam
M

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

V

Geboortedatum
Adres
Postcode/plaats

Land

Nationaliteit
Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

Relatie tot aanvrager: ik ben

Echtgenoot/geregistreerd partner

Vader/moeder

Zoon/dochter

Wettelijk voogd

Verklaart hierbij hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor een maximum bedrag van				
€ 500,-

Voluit geschreven:

€ 1.000,-

Voluit geschreven:

te vermeerderen met rente en kosten, voor al hetgeen
Naam								
Geboortedatum
Adres

Postcode/plaats					

Telefoon

E-mailadres

hierna te noemen ‘de Hoofdschuldenaar’
nu of in de toekomst schuldig zal zijn aan International Card Services, hierna te noemen ‘ICS’, wegens (een) met ICS aangegane overeenkomst(en) terzake een Creditcard, met inbegrip van daaraan gelieerde producten en/of diensten, hierna te noemen ‘Overeenkomst’.
Voorwaarden
1
2
3
4
5

De Borg verklaart naast de Hoofdschuldenaar hoofdelijk verbonden te zijn en op het eerste
verzoek van ICS, terstond en onvoorwaardelijk iedere schuld die ICS opeist uit hoofde van de
Overeenkomst aan ICS te betalen.
De Borg is niet gehouden tot nakoming voordat de Hoofdschuldenaar in de nakoming van
de verplichtingen voortvloeiende uit het gebruik van de Overeenkomst tekort is geschoten.
Het bedrag dat ICS uit hoofde van het gebruik van de Overeenkomst maximaal op de Borg
kan verhalen bedraagt € 1.000,- (zegge duizend euro) te vermeerderen met rente en kosten.
Met betrekking tot het ontstaan van de schuld, de hoogte van de schuld en de valuta van de
schuld worden de gegevens geboekt door ICS, behoudens tegenbewijs, door partijen als wettig
en volledig bewijs aanvaard.
ICS zal te allen tijde vrij zijn andere zekerheden te aanvaarden of daarvan afstand te doen, iedere
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maatregel te nemen dan wel van het nemen daarvan afzien, hetzij tegen de Hoofdschuldenaar
of tegen een andere persoon of rechtspersoon, om voorwaarden van de schuld te veranderen en
al datgene te doen wat zij in haar belang acht, onverminderd de aansprakelijkheid van de Borg.
Op de verhouding tussen ICS, de Hoofdschuldenaar en de Borg zijn tevens de Algemene Voorwaarden Creditcard van toepassing alsmede de mogelijk daarbij schriftelijk overeengekomen
wijzigingen of aanvullingen.
De Borg verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële positie van de Hoofdschuldenaar
en de mogelijke financiële gevolgen van deze borgtocht.
De Borg dient wijzigingen in de betrekkingen tussen De Borg en Hoofdschuldenaar zoals het niet
meer zijn van echtgenoot/geregistreerd partner of wettelijke voogd direct aan ICS door te geven.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en ben mij ervan bewust dat ICS inlichtingen kan inwinnen voor het beoordelen
van deze borgtocht, onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bovendien verklaar ik dat, indien hieronder niet door een
huwelijks- of geregistreerd partner voor akkoord getekend is, ik deze niet heb.
Plaats				
Datum
Handtekening Borg
				
Naam huwelijkspartner/geregisteerd partner 							

(indien van toepassing)

De ondergetekende huwelijkspartner of geregistreerd partner van de Borg verklaart toestemming te verlenen tot de bovenstaande
borgtocht met alle daaraan verbonden verplichtingen.
Handtekening huwelijkspartner/geregistreerd partner van de Borg

ICS-53-NL-07/2019

											

(indien van toepassing)

Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Stuur het samen met:
• een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de Borg
• een recent bewijs van inkomen van de Borg
• een kopie van het laatste afschrift van de Hoofdschuldenaar (van de bankrekening waarvan de creditcardrekening betaald zal worden)
• een kopie van, afhankelijk van de relatie tot de aanvrager, huwelijks- of partnerschapsakte/geboorteakte of uittreksel gemeente/bewijs
van voogdijschap
naar International Card Services BV, Antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen of mail naar aanvraag@icscards.nl.

