
GARANTIEVERKLARING 

DE ONDERGETEKENDE: 

 
HalloStroom Duurzaam Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 

Nederlands recht, statutair gevestigd te Gouda, en kantoorhoudende te Gouda, aan het Bouwmeesterplein 1, 

2801BX Gouda, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 68322313 

(de Garantiegever), 

 

OVERWEGENDE DAT: 

 

A. Een zustermaatschappij van de Garantiegever, HalloStroom Markt & Klant B.V., een besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Gouda, en 

kantoorhoudende te Gouda, aan het Bouwmeesterplein 1, 2801BX Gouda, geregistreerd in het 

Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 71180907 (de Uitgevende Instelling) is 

voornemens een obligatielening uit te geven een en ander overeenkomstig het op 18 november 2022 

gepubliceerde Informatiememorandum  genaamd “Informatiememorandum  7,5% Obligatielening 

HalloStroom Markt & Klant B.V.” (het Informatiememorandum ). 

B. In het Informatiememorandum  is beschreven dat de Garantiegever een garantie zal afgeven voor al 

hetgeen de Uitgevende Instelling uit hoofde van de in de Obligatievoorwaarden (zoals gedefinieerd in 

het Informatiememorandum ) opgenomen Obligatielening (zoals gedefinieerd in het 

Informatiememorandum ) nu of in de toekomst aan de Obligatiehouders (zoals gedefinieerd in het 

Informatiememorandum ) verschuldigd is.  

C. Ter uitvoering van het bepaalde in het Informatiememorandum  is de Uitgevende Instelling met de 

Garantiegever en de Stichting (zoals hieronder gedefinieerd) overeengekomen dat de Garantiegever 

zich garant stelt voor de betalingsverplichtingen van de Uitgevende Instelling jegens de 

Obligatiehouders uit hoofde van de Obligatielening zoals opgenomen in de Obligatievoorwaarden (zoals 

gedefinieerd in het Informatiememorandum ); en 

D. Ter uitvoering van het bepaalde in overweging C, verklaart de Garantiegever hierbij ten behoeve van de 

Begunstigden (zoals hieronder gedefinieerd) een garantieverklaring af te geven, volgens de 

voorwaarden zoals in deze garantieverklaring (de Verklaring) zijn vastgelegd. 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

1 DEFINITIES 

1.1 Tenzij uit de context anders blijkt, hebben in deze Verklaring de navolgende met een 

hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: 

1.1.1 Begunstigde betekent een Obligatiehouder die uit hoofde van de 

Obligatievoorwaarden een bestaande of toekomstige vordering op de Uitgevende 

Instelling heeft; 

1.1.2 Obligatiehouder heeft de in overweging B genoemde betekenis; 

1.1.3 Obligatievoorwaarden heeft de in overweging B genoemde betekenis; 
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1.1.4 Informatiememorandum  heeft de in overweging A genoemde betekenis; 

1.1.5 Garantiegever heeft de in de aanhef genoemde betekenis; 

1.1.6 Stichting betekent Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren;  

1.1.7 Verklaring heeft de in overweging D genoemde betekenis; 

1.1.8 Uitgevende Instelling heeft de in overweging A genoemde betekenis; 

2 GARANTIE 

Garantie 

2.1 De Garantiegever: 

2.1.1 garandeert onherroepelijk en onvoorwaardelijk jegens iedere Begunstigde 

dat de Uitgevende Instelling stipt zal voldoen aan alle betalingsverplichtingen uit 

hoofde van de Obligatievoorwaarden; en 

2.1.2 neemt jegens iedere Begunstigde op zich om, telkens wanneer de 

Uitgevende Instelling een bedrag dat betaalbaar is onder de Obligatievoorwaarden 

niet tijdig betaalt, dat bedrag onmiddellijk op eerste verzoek te betalen. 

2.2 In geval een Begunstigde recht heeft op een betaling uit hoofde van deze Verklaring zal deze 

de Stichting daartoe informeren, waarna de Stichting overeenkomstig de 

Obligatievoorwaarden namens de betreffende Begunstigde betaling vordert overeenkomstig 

het bepaalde in deze Verklaring en de Obligatievoorwaarden. 

Onafhankelijke en doorlopende garantie 

2.3 Deze garantie is een onafhankelijke garantie en geen borgtocht of hoofdelijkheid.  

2.4 Deze garantie is een doorlopende garantie en strekt zich uit tot het uiteindelijke saldo van de 

bedragen die de Uitgevende Instelling op grond van de Obligatievoorwaarden verschuldigd is. 

Verweer 

2.5 De verplichtingen van de Garantiegever uit hoofde van dit Artikel 2 worden niet aangetast 

door: 

2.5.1 iedere onbekwaamheid of gebrek aan bevoegdheid of rechtspersoonlijkheid 

van of ontbinding van of wijziging in de leden of de status van de Uitgevende Instelling; 

of 

2.5.2 insolventie- of vergelijkbare procedures. 

2.6 De verplichtingen van de Garantiegever uit hoofde van dit Artikel 2 worden niet verminderd, 

vrijgegeven of aangetast, (en de Garantiegever is bevoegd verweer te voeren tegen een 

vordering van de Garantiegever) ingeval van:  
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2.6.1 aan de Uitgevende Instelling verleende tijd, rechtsafstand of toestemming of 

met Uitgevende Instelling getroffen schikking of minnelijke regeling; 

2.6.2 iedere aanpassing, novatie, toevoeging, uitbreiding, hernieuwde 

inwerkingstelling (hoe wezenlijk ook en ongeacht of dit meer of minder bezwarend is) 

of vervanging van de Obligatievoorwaarden of de uitgegeven Obligaties of enig ander 

document of zekerheid dat daarmee verband houdt tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen tussen Begunstigden en Garantiegever; of 

2.6.3 iedere onafdwingbaarheid, onwettigheid of ongeldigheid van een 

verplichting van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Obligatievoorwaarden. 

2.7 De Garantiegever is bevoegd alle verweermiddelen die de Uitgevende Instelling jegens een 

Begunstigde aanvoert eveneens aan te voeren, waaronder mede wordt verstaan de rechten 

als bedoeld in Artikel 6:52, 6:262(1), 6:263(1) en 6:265(1) van het Burgerlijk Wetboek.  

Onmiddellijk verhaal 

2.8 Tenzij anders is overeengekomen in de Obligatievoorwaarden, doet de Garantiegever afstand 

van het recht dat hij mogelijk heeft om eerst van een Begunstigde te verlangen dat deze een 

juridische procedure aanspant tegen een andere persoon, een beroep doet op andere rechten 

of zekerheden jegens die persoon uitwint of een betaling vordert van die persoon alvorens op 

grond van dit Artikel 2 een beroep te doen op die Garantiegever. 

Regres en subrogatie 

2.9 Ingeval van een door de Garantiegever aan de Stichting (voor rekening van een Begunstigde) 

betaalde aanspraak zal de Garantiegever een wettelijk recht van regres hebben of verkrijgen 

of gerechtigd zijn in enig (zekerheid)recht van die Begunstigde door middel van subrogatie.  

Beperkende bepalingen ten aanzien van garantie 

2.10 De garantie uit hoofde van deze Verklaring is niet van toepassing op aansprakelijkheid voor 

zover dit tot gevolg zou hebben dat de garantie in strijd zou zijn met een wettelijk verbod. 

3 ZEKERHEDEN 

3.1 De Garantiegever verplicht zich om, indien de Uitgevende Instelling haar 

betalingsverplichtingen onder de Obligatievoorwaarden niet nakomt, op eerste schriftelijk 

verzoek van de Stichting (namens een Begunstigde(n)) direct, ten genoegen van de Stichting 

(namens die Begunstigde(n)), zekerheden zoals redelijkerwijs verzocht door de Stichting 

(namens die Begunstigde(n)) te vestigen voor de nakoming van de huidige en toekomstige 

verplichtingen van de Garantiegever jegens de Begunstigden uit hoofde van deze Verklaring. 

4 BETALINGEN 

Valuta 

4.1 De Garantiegever zal elk bedrag dat ter zake van deze Verklaring verschuldigd is, zonder kosten 

voor de Stichting of een Begunstigde, voldoen in euro. 
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Wijze van betaling 

4.2 Elke betaling aan (de Stichting (voor rekening van een Begunstigde) dient te geschieden op de 

bankrekening van de Stichting: [STICHTING]. 

4.3 De Stichting zal de betreffende betaling vervolgens doorbetalen aan de betreffende 

Begunstigde.  

5 BEËINDIGING 

5.1 Deze Verklaring eindigt: 

5.1.1 met wederzijds goedvinden van de Begunstigden en de Garantiegever; of 

5.1.2 op het moment dat er geen betalingsverplichtingen uit hoofde van de 

Obligatievoorwaarden bestaan of nog kunnen ontstaan. 

6 OVERDRAAGBAARHEID 

6.1 De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Verklaring kunnen slechts worden 

overdragen ingeval van een overdracht van een Obligatie een en ander overeenkomstig het 

bepaalde in de Obligatievoorwaarden. 

7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

Rechtskeuze 

7.1 Deze Verklaring wordt beheerst door Nederlands recht.  

Forumkeuze 

7.2 Alle geschillen die zich mochten voordoen met betrekking tot deze Verklaring zullen in eerste 

instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 

Aldus ondertekend te ____________________ op ______2022 

 

Door de heer C. van Wensem, de heer R.P.C.P. Lamot en de heer J. Streng (handelend als bestuurders van 

respectievelijk Van Wensem Holding B.V., Lamot Holding B.V. en J. Streng Holding B.V., die op hun beurt 

bestuurders zijn van HalloStroom Holding B.V., die op haar beurt bestuurder is van HalloStroom B.V. die op haar 

beurt bestuurder is van HalloStroom Duurzaam Beheer B.V.), namens  de Garantiegever (HalloStroom Duurzaam 

Beheer B.V.): 

 

 

____________________   ____________________  ____________________ 

Door:     Door:    Door: 

Titel:     Titel:     Titel: 


