MAILEN NAAR
info@nationalewaarborg.nl

GARANTIEOPDRACHT BESTAANDE BOUW STARTER
LET OP: Kopie toekenningsbewijs starterslening altijd meesturen
Koper

____________________________________________ M / V

Geboortedatum

____________________

Adres koper 1

________________________________________________

Postcode / Woonplaats

_____________

Echtgeno(o)t(e) / Partner

____________________________________________ M / V

Geboortedatum

____________________

Adres koper 2

________________________________________________

Postcode / Woonplaats

_____________

Verkoper(s)
(initialen / naam / woonplaats)

________________________________________________

EU-ingezetene
ja / nee

Inkomen _________________

_______________________________
EU-ingezetene
ja / nee

Inkomen _________________

_______________________________

________________________________________________
Adres onroerende zaak

________________________________________________

Postcode / Plaats

_____________

Aankoopprijs

€

_____________________________________________

Marktwaarde

€

__________________________________ (na verbouw)

Geldverstrekker

________________________________________________

Hypotheekbedrag

€

_____________________________________________

Starterslening

€

_____________________________________________

Eigen middelen

€

_____________________________________________

Bedrag in te lossen kredieten

€

_____________________________________________

Garantiebedrag

€

_________________________ (zie koopovereenkomst)

Garantiekosten

€

____________

Verzekerde bankgarantie

□ € 25,- (Dit bedrag wordt bij de garantiekosten opgeteld)

Uiterste datum afgifte BG
conform koopovereenkomst

________________________________________________

Passeerdatum

_________________

Notariskantoor

________________________________________________

Adres notariskantoor

________________________________________________

Postcode / Plaats

________________________________________________

Garantie

Een onvoorwaardelijke, onherroepelijke garantie van 10%
van de koopsom.
Nationale Waarborg B.V. gevestigd te De Bilt
Nationale Borg, gevestigd te Amsterdam

Agent
Garant
Mei 2018

_______________________________

( € 200,- + evt vergoeding als in art. 1)

+ 30 dagen = _________________
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Bescherming Persoonsgegevens:
Nationale Waarborg als Data Controller beschermt en respecteert uw privacy in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor: (a) het verstrekken van
garanties en hiermee verband houdende verzekeringen, (b) het behandelen van eventuele claims, (c) onderzoek of
statistische doeleinden, (d) het voorkomen van fraude en het witwassen van geld, (e) verplichtingen volgend uit op
voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij kunnen uw gegevens waar nodig delen met onze
groepsmaatschappijen, intermediairs, notarissen, andere derden en - indien wettelijk vereist - met toezichthouders.
Uw gegevens kunnen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Daarbij staan wij er uiteraard voor
in dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de AVG behandeld worden. U heeft het recht om uw gegevens
over te laten dragen, te laten verwijderen (voor zover mogelijk), in te zien, en bij onjuistheid te laten corrigeren. U
heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en een geautomatiseerd besluit door een mens te laten her
beoordelen. Ook kunt u indien hier aanleiding toe zou bestaan een klacht indienen bij de autoriteit
persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. Zie voor
meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken onze website www.nationalewaarborg.nl
De ondergetekende(n), “de koper", verklaart, in aanmerking nemende:
- dat de koper een koopovereenkomst heeft gesloten met de verkoper;
- dat tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper jegens de verkoper uit de
koopovereenkomst de garantie dient te worden verstrekt;
- dat de agent zorg draagt voor een correcte uitvoering van de garantieopdracht door de garant en de garantiekosten
int;
- dat de garant bereid is om op verzoek van de koper de garantie, ter grootte van het garantiebedrag, te stellen;
- dat de garantie door de garant wordt gesteld onder de voorwaarden en condities als vastgelegd in deze opdracht,
waaronder de navolgende artikelen.
1)

De koper is de garantiekosten verschuldigd aan de agent op het moment waarop de garantie wordt
afgegeven.
De garantiekosten bedragen ongeacht het garantiebedrag € 200,-. Hierboven kan uw adviseur een
administratievergoeding voor de bankgarantie opleggen van respectievelijk 0%, 0.1% of 0.2% van het
garantiebedrag. Wanneer op de garantieopdracht, na indienen van de aanvraag, geen garantiekostenbedrag
is genoteerd, hanteert Nationale Waarborg B.V. het basistarief van €200,-. Door middel van ondertekening
van deze pagina van de garantieopdracht gaat u akkoord met de berekende garantiekosten.
De koper voldoet de garantiekosten op de datum van de overdracht van de onroerende zaak, d.m.v.
ondertekening van een notarisbrief, waarna de notaris het totaalbedrag zal betalen aan de agent. Indien de
notaris niet tot betaling aan de agent overgaat zal de koper alsnog na eerste oproep zorg dragen voor betaling
van de bovengenoemde kosten.

2)

Wanneer gekozen is voor de verzekerde bankgarantie, komt er een bedrag van € 25,- bij de garantiekosten.
Deze verzekering dekt overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkloosheid en echtscheiding.
De verzekering gaat in op de steldatum van de bankgarantie en eindigt 30 dagen na passeren of uiterlijk na
13 maanden na steldatum. Het verzekerd bedrag is gelijk aan het garantiebedrag met een maximum van
€ 35.000,-.
De polisvoorwaarden van deze verzekering zijn beschikbaar via www.nationalewaarborg.nl.
Per gestelde verzekerde bankgarantie ontvangt de tussenpersoon een stelbevestiging en een
verzekeringscertificaat. De tussenpersoon wordt verzocht dit certificaat te overhandigen aan de koper.

3)

De koper kan de startersbankgarantie enkel aanvragen wanneer er een starterslening is toegekend. Een
kopie van het bewijs van de toekenning dient altijd met de aanvraag meegestuurd te worden.

4)

De koper verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van de garantie en de daarin op te nemen
bepaling dat de garant op eerste aangetekende schriftelijke verzoek van de notaris zorg zal dragen voor
betaling aan de notaris, zonder enige verdere verplichting van de garant om de juistheid van de vordering
nader te onderzoeken.
De koper verklaart bovendien, door ondertekening van deze garantieopdracht, dat hij/zij de tussenpersoon
opdracht heeft gegeven om de aanvraag bankgarantie in te dienen bij Nationale Waarborg B.V.

5)

De koper verklaart zich vooraf akkoord met de verlenging van de geldigheidsduur van de garantie door de
garant op enkel schriftelijk verzoek van de notaris, indien de overdracht van het registergoed is of wordt
uitgesteld naar een latere datum.
Verlenging van de garantie is mogelijk voor een maximale periode van 12 maanden.
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6) De koper verbindt zich:
A. onmiddellijk nadat de garant op grond van de garantie betalingen heeft gedaan, die bedragen aan de garant
te voldoen;
B. op eerste verzoek van de garant te betalen al hetgeen waarvoor de garant in verband met de garantie in of
buiten rechte is aangesproken, ook al zouden deze bedragen nog niet door de garant zijn betaald, zulks onder
de verplichting van de garant om al hetgeen niet betaald hoeft te worden aan de koper terug te betalen.
7)

Indien de koper niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, als omschreven in bovengenoemde artikelen, zal
de koper onmiddellijk in verzuim zijn zonder dat ingebrekestelling of enige andere formaliteit zal zijn vereist.
Alle kosten die door de agent en de garant worden gemaakt ter incasso van haar vordering op de koper,
waaronder juridische kosten, de kosten van een deurwaarder en/of de kosten van een incassobureau, zijn
geheel voor rekening van de koper.

8)

Indien meerdere ondergetekenden koper zijn, dan zijn de verbintenissen jegens de garant hoofdelijk.

9)

De echtgeno(o)t(e)/partner van de koper verleent haar/zijn toestemming krachtens Artikel 88 Boek 1 Burgerlijk
Wetboek door medeondertekening.

10) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen te ______________________________

op

_________________________ (datum)

De koper

De echtgeno(o)t(e) / partner

________________________________________

________________________________________

Mei 2018
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MAILEN NAAR
info@nationalewaarborg.nl

VERKLARING TUSSENPERSOON BESTAANDE BOUW STARTER
LET OP: Kopie toekenningsbewijs starterslening altijd meesturen
Aan

Nationale Waarborg B.V. en Nationale Borg, hierna te noemen “de borg”

Van tussenpersoon

________________________________________________________________

Naam adviseur

____________________________________________________________ M / V

Gevestigd te

________________________________________________________________

E-mail tussenpersoon

________________________________________________________________

Betreft

aanvraag garantie ten behoeve van de koper(s) van een bestaande woning of
appartementsrecht

Na(a)m(en) koper(s)

___________________________

en

___________________________

hierna, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te noemen “de koper”
Bijgaand doen wij u toekomen de garantieopdracht, mede bevattende de regresovereenkomst en garantiekostenbepaling en een
kopie van het toekenningsbewijs van de starterslening.
Hierbij verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat wij de koper hebben geïnformeerd over de gevolgen van de garantie en in het
bijzonder dat de borg verplicht is op eerste schriftelijk verzoek van de notaris tot betaling over te gaan.
Wij, zijnde de tussenpersoon, hebben de koper uitdrukkelijk gewezen op het feit dat de borg geen partij is bij de aankoop van de
onroerende zaak waarvoor de garantie tot zekerheid strekt voor de nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit hoofde van
de koopovereenkomst.
Wij, zijnde de tussenpersoon, hebben de koper tevens gewezen op zijn verplichting op eerste verzoek van de borg al hetgeen terug
te betalen dat door de borg is betaald.
Overigens verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, de koper in het algemeen te hebben geïnformeerd over de risico’s en de
verplichtingen die voortvloeien uit niet nakoming van de koopovereenkomst door de koper, waarvoor de garantie tot aanvullende
zekerheid strekt.
Voorts verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat de aankoopfinanciering sluitend is en dat de navolgende stukken in bezit zijn ten
kantore van de tussenpersoon:
- de originele, rechtsgeldig ondertekende garantieopdracht
- het (indicatief) renteaanbod
- de door beide partijen getekende koopovereenkomst (maximaal twee kopers)
- een kopie geldig(e) legitimatiebewijs(zen) van koper(s), zijnde een EU-paspoort of identiteitskaart
- de recente werkgeversverklaring(en) en salarisstro(o)k(en) of de door de geldverstrekker gevraagde zelfstandigen stukken
wanneer de koper(s) een zelfstandige onderneming voer(t)(en)
- toekenningsbewijs SVN starterslening (een kopie van dit bewijs altijd meesturen met de aanvraag)
- een (kopie) taxatierapport aan te kopen woning, indien aanwezig
- de bewijsstukken inbreng eigen vermogen, zoals een overbruggingskrediet en bewijsstuk(ken) van vrij opneembare tegoeden e.d.
Voorts verklaren wij, zijnde de tussenpersoon, dat wij de garantieopdracht in ons bijzijn hebben laten ondertekenen door de koper
en de handtekening(en) aan de hand van originele legitimatiebewij(s)(zen) hebben geverifieerd. Bovendien verklaren wij, zijnde de
tussenpersoon, dat onderhavige aanvraag een dossier betreft dat behandeld is ten onzer kantore, welke een rechtstreekse
aanstelling heeft bij Nationale Waarborg B.V., en het ons niet is toegestaan bij Nationale Waarborg B.V. bankgaranties aan te
vragen voor freelance-adviseurs en/of collega-vestigingen.
Wij, zijnde de tussenpersoon, verklaren tenslotte dat wij in het bezit zijn van een door koper(s) ondertekende garantieopdracht en
dat wij deze ondertekende garantieopdracht in combinatie met deze door ons ondertekende Verklaring Tussenpersoon in bezit
hebben (en houden) op dezelfde datum dat de aanvraag in het onderhavige dossier (digitaal) aan Nationale Waarborg B.V. is
aangeboden.

Ondertekend te (plaats)

___________________________

Firmastempel en
handtekening tussenpersoon

________________________________________________________________

Mei 2018

op

___________________________
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