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GARANTIE-OVEREENKOMST 
 
 

Partijen: 
 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferratum UK Ltd, opgericht 
naar Engels recht, gevestigd aan de Suite 301, 25 Goodlass Road, Liverpool, L24 9HJ  Engeland 
(registratienummer Kamer van Koophandel 07349566), hierna ook te noemen: “Ferratum”; 

 
en 

 
2. de heer/mevrouw  , wonende te  aan de 
  , paspoortnummer  , hierna de “schuldenaar”; 

en 

3. de heer/mevrouw  , wonende te  aan de 
  , paspoortnummer  , hierna de “garantiesteller”; 

 
 

Nemen het volgende in aanmerking: 
 

 Schuldenaar en Ferratum komen overeen dat Ferratum aan de schuldenaar krediet 
verstrekt; 

 

 Schuldenaar en de garantiesteller zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige 
en volledige terugbetaling van het krediet aan Ferratum; 

 
zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 
De schuldenaar en de garantiesteller zijn tegenover Ferratum hoofdelijk verbonden voor al 
hetgeen zij nu of te eniger tijd, uit hoofde van kredietverlening en uit hoofde van ter zake 
hiervan verschuldigde renten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de schuldenaar 
en de garantiesteller tezamen of van ieder van hen afzonderlijk te vorderen heeft of zal 
hebben. 

 
Artikel 2 
De schuldenaar en de garantiesteller doen jegens Ferratum afstand van alle verweermiddelen 
terzake van opschorting of verrekening. 

 
Artikel 3 
De schuldenaar en de garantiesteller verbinden zich, elk afzonderlijk, het totale bedrag dat 
Ferratum van de schuldenaar en de garantiesteller tezamen of van ieder van hen  afzonderlijk 
te vorderen heeft of zal hebben, te vermeerderen met eventueel verschuldigde renten, 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, op eerste verzoek van Ferratum  volledig te 
voldoen. Voor wat betreft de hoogte van het door de schuldenaar en de garantiesteller 
verschuldigde bedrag, is de administratie van Ferratum doorslaggevend. 
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Artikel 4 
Indien de schuldenaar of de garantiesteller niet terstond aan dit verzoek voldoet, verkeren zij 
van rechtswege in verzuim. 

 
 

Artikel 5 
Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst kiezen de schuldenaar en de 
garantiesteller woonplaats aan het adres van de schuldenaar zoals opgenomen in de aanhef 
van deze overeenkomst. Alle mededelingen van Ferratum zullen worden gedaan aan dit 
domicilie. Een bericht gezonden aan dit domicilie wordt geacht te zijn verzonden aan zowel 
de schuldenaar als de garantiesteller. 

 
Artikel 6 
Op deze overeenkomst is het recht van Engeland van toepassing. Geschillen die tussen 
partijen ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht 
door de bevoegde rechter in Engeland. 

 

Aldus is overeengekomen en ondertekend in drievoud op 20 , 
 

Namens Ferratum UK Ltd: 
 
 

 

De heer/mevrouw ……………………… 

Schuldenaar: 

 
 

De heer/mevrouw ……………………….. 
Garantiesteller: 

 
 

 

De heer/mevrouw ……………………….. 

Echtgeno(o)t(e) van garantiesteller: 

 
 

De heer/mevrouw ………………………… 
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GARANTIE-OVEREENKOMST 
 

Hoe werkt de persoonlijke garantiestelling? 
 

1) U dient uw eigen aanvraaggegevens in te vullen. 
 

2) U dient de gegevens in te vullen van de persoon die garant staat voor het door  u 
geleende bedrag. 

 
3) De persoonlijke garantiesteller verstuurt een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs, 
Alsmede een kopie van het bankafschrift, en gaat akkoord met de 
voorwaarden van de garantiestelling. Uw eventuele echtgeno(o)t(e) dient ook 
de garantiestelling ter goedkeuring te 
ondertekenen. Wij verwerken vervolgens de aanvraag. 

 
4) U dient een ondertekend exemplaar van de overeenkomst van hoofdelijke 
verbondenheid aan Ferratum toe te sturen. 

 
U kunt de documenten per e-mail toesturen, naar klantenservice@ferratum.co.uk 


