
 

 

GARANTIEVERKLARING  
 
ONDERGETEKENDE:  
 
De Gemeente DALFSEN,  
ten deze handelend conform het op DATUM door haar College van Burgemeester en Wethouders 
genomen besluit met nummer NUMMER, welk gewaarmerkt besluit als bijlage 1 aan deze 
Garantieverklaring is gehecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer H.C.P. 
Noten, hierna te noemen de Garant,  
 
verklaart zich ten behoeve Triodos Bank N.V., een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Zeist 
met kantoor aan de Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamers van Koophandel onder nummer 30062415, tevens aangeduid als de Kredietgever, zich 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te stellen voor:  
 
de COÖPERATIE DALFSEN STROOMT U.A.. statutair gevestigd te Dalfsen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer NUMMER,  
(hierna te noemen de Kredietnemer); 
 
tot meerdere zekerheid voor de nakoming door de Kredietgever van de kredietovereenkomst die als 
bijlage 2 aan deze overeenkomst is gehecht, op de volgende voorwaarden: 
 
1.  
De garantie geldt voor een maximum bedrag van € 420.000,-- (LETTERS EURO).  
 
2. 
Door de Garant wordt bij deze uitdrukkelijk afstand gedaan van:  
 
a. het recht om de Garantie op te zeggen, dan wel zich te beroepen op vernietiging;  

b. het recht om verweermiddelen, die de Kredietnemer jegens de Kredietgever heeft in te roepen; 

c. Het recht van subrogatie totdat Kredietgever volledig is gekweten  
 
3.  
De Garant is niet bevoegd om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten.  
 
4.  
De Garantie strekt mede tot zekerheid voor de betaling van alle incasso-, advocaten- en proceskosten 
en alle andere kosten, buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, die door de Kredietgever ten 
laste van de Kredietnemer kunnen worden gebracht.  
 
5.  
De administratie van de Kredietgever strekt ook jegens de Garant tot volledig bewijs –behoudens 
tegenbewijs- van het door de Kredietnemer aan de Kredietgever verschuldigde.  

 
6.  
Behoudens tegenbericht van de Kredietgever geldt de Garantie als door de Kredietgever aanvaard en 
tussen Kredietgever en Garant overeengekomen op de voorwaarden zoals vastgelegd in deze akte op 
de datum van ontvangst door de Kredietgever van deze door de Garant ondertekende akte. 
 
 
Deze akte is door de Garant getekend te Dalfsen op _____________________  
Gemeente Dalfsen  
____________________________ ____________________________  
Naam: Naam:  
Datum: ……………………. Datum: …………………… 
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Bijlage 1: maatwerk GARANTIEOVEREENKOMST 

 

DEZE GARANTIE OVEREENKOMST D.D. [DATUM] IS AANGEGAAN DOOR: 

 
(1) Gemeente Dalfsen, ten deze handelend conform het op DATUM genomen besluit met nummer 

NUMMER inzake NAAM BESLUIT, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de 
heer H.C.P. Noten, hierna te noemen: “De Gemeente”; 
 

(2) Triodos Groenfonds N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te Zeist met kantoor aan de 
Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van 
Koophandel onder nummer 30096510, hierna te noemen: “Triodos Groenfonds”; 

 

De Gemeente en Triodos Groenfonds worden ieder afzonderlijk en ook gezamenlijk tevens 
aangeduid als “Partij” of “Partijen”; 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 
(A) tussen Coöperatie Dalfsen Stroomt U.A., een coöperatie statutair gevestigd te Dalfsen, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 66772206 
(hierna: Kredietnemer) en Triodos Groenfonds als kredietgever een kredietovereenkomst is 
gesloten d.d. [DATUM] inzake een financiering van € 420.000,-- in verband met de ontwikkeling, 
financiering, aanschaf en installatie van een 548 kWp Zonne-energie installatie ten behoeve van 
energielevering aan Qurrent ten behoeve van de leden van Kredietnemer, hierna te noemen de 
“Kredietovereenkomst”; 
 

(B) De Gemeente op grond van het op DATUM genomen besluit met nummer NUMMER inzake 
NAAM BESLUIT bereid is om ten behoeve van de verplichtingen van de Kredietnemer op grond 
van de Kredietovereenkomst jegens Triodos Groenfonds garant te staan voor een totaal bedrag 
van € 420.000,-- hierna te noemen de “Garantie”; 

 

(C) De inhoud van de Garantie een onherroepelijk en onvoorwaardelijk karakter kent, maar Partijen 
daarnaast een aantal verplichtingen met elkaar wensen overeen te komen; 
 

KOMEN PARTIJEN OVEREEN: 

 

1. Triodos Groenfonds stelt het krediet niet aan de Kredietnemer ter beschikking vóórdat 80% van 
de deelnemingen in het door de Kredietnemer te realiseren zonnepark is belegd 
 

2. Triodos Groenfonds zal zich inspannen om de Gemeente binnen 30 dagen nadat Triodos 
Groenfonds kennis heeft genomen van een materieel verzuim van Kredietnemer hierover 
schriftelijk te informeren  
 

3. Indien er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2, zal Triodos Groenfonds de 
Kredietovereenkomst in ieder geval niet opzeggen en het krediet opeisen gedurende een periode 
van drie maanden nadat zij de Gemeente van het verzuim, met uitzondering van een situatie van 
faillissement of surseance van betaling van de Kredietnemer. 
 

4. De Gemeente is te allen tijde bevoegd om bij Triodos Groenfonds informatie in te winnen over de 
nakoming door de Kredietnemer van haar verplichtingen voortvloeiend uit de 
Kredietovereenkomst en de door de Gemeente opgevraagde documentatie te verschaffen zolang 
dit niet strijdig is met enige op Triodos Groenfonds rustende wettelijke verplichting. 
 

5. Indien de Kredietnemer in verzuim is jegens Triodos Groenfonds en de Gemeente middelen ter 
beschikking stelt waarmee de Kredietnemer in staat wordt gesteld om het verzuim aan te 
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zuiveren, zal Triodos Groenfonds afzien van haar rechten jegens Kredietnemer op grond van 
artikel 7.17 van de Kredietovereenkomst inzake vervroegde aflossingsverplichtingen zolang de 
Kredietnemer de, als gevolg van de hiervoor genoemde verstrekte middelen veroorzaakte schuld 
aan de Gemeente niet heeft afgelost. 
 

6. Triodos Groenfonds zal aan de Gemeente, nadat zij volledig door de Gemeente is voldaan door 
middel van een betaling uit hoofde van de Garantie, alle medewerking verlenen tot het uitoefenen 
van haar rechten op grond van haar subrogatie. De Gemeente krijgt in ieder geval het pandrecht 
op zonnedak en de bijhorende installatieonderdelen.  

 

7. De in deze overeenkomst overeengekomen verplichtingen van Triodos Groenfonds tasten de 
onvoorwaardelijke werking van de Garantie  niet aan. 
 

 

HANDTEKENINGEN 

 

Aldus overeengekomen te Assen op de datum zoals vermeld in het hoofd van deze akte, door: 
 
Gemeente Dalfsen 

   
 
 
 
____________________________   
 

Naam: ………………………………    

 

Functie ………………………………    

 

Datum:……………………    

 

 

Triodos Groenfonds N.V.  
       
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 

Naam: ………………………………  Naam: ………………………………  

 

Functie ………………………………  Functie: ………………………………  

 

Datum:……………………   Datum:……………………. 

 

 

 


