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LANDSBESLUIT van 27 november 1987 no. 2, ter uitvoering van de
landsverordening van 23 oktober 1987 (A.8. 1987, 111), houdende
machtiging tot het garanderen van geldlening ten name van de Boulevard Hotel N.V. in verband met de uitvoering van het Coral Reef Hotel project.

Uitgegeven, 15 december 1987

De minister van Justitie en
Volksgezondheid,
E.J. Vos
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DE GOUVERNEUR van Aruba,

Op de voordracht van de Minister van Algemene Zaken, de

Minister van Financibn en de Minister van Publieke Werken.

Overwegende:
dat voor de financiering van het Coral Reef Hotel project de "Banco
Central de Venezuela", gevestigd to Caracas Venezuela bereid is aan
de naamloze vennootschap Boulevard Hotel N.V. een lening to verstrekken van US$ 8.585.000,= tegen een jaarlijkse rente van 70 met
een looptijd van 10 jaar;
dat de uitvoering van het Coral Reef Hotel project zal bijdragen tot
het scheppen van additional° arbeidsplaatsen en het genereren van.
deviezen;

Gelet op:
de Landsverandering houdende machtiging tot het garanderen van geldlening ten name van de Boulevard Hotel N.V. in verband met de uitvoering van het Coral Reef Hotel project;

HEEFT GOEDGEVONDEN:

I. De Minister van Publieke Werken te machtigen zich namens de
publiekrechtelijke rechtspersoon Aruba jegens de "Banco Central
de Venezuela" als borg to verbinden voor de in Aruba gevestigde
vennootschap "Boulevard Hotel N.V." voor de betaling van al
hetgeen de schuldeiser van de schuldenaar to vorderen heeft
c.q. mochten hebben uit hoofde van een door bedoelde bank verstrekte geldlening, groot US$ 8.585.000,= te vermeerderen met
rente en kosten.
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11. Te bepalen:
a.dat deze overeenkomst van borgtocht aangegaan wordt overeenkomstig de bepalingen van het aan dit Landsbesluit gehechte
concept;
b.dat dit Landsbesluit in het Afkondigingsblad wordt opgenomen.

Afschrift dazes to zenden aan:
de Staten van Aruba;
de Algemene Rekenkamer;
de Directeur van Directie Financin;
de Directeur van het Centrale Accountantsdienst;

de Directeur van het Centraal Bureau Juridische
en Algemene Zaken;
de Directeur Directie Wetgeving.

Oranjestad, 27 november 1987
F.B. Tromp

De Minister van Algemene Zaken,
Eman
De Minister van Financin,
A.W. Engelbrecht
De Minister van Publieke Werken,
F.A.J. Booi.
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Biilaae behorende bil het Landsbesluit van 27 november 1987 no. 2.

OVEREENKOMST BORGTOCHT.
1. De openbare rechtspersoon het Land Aruba, ten deze krachtens
landsbesluit van 27 november 1987 no 2, vertegenwoordigd door
de hoer drs. F.A.J. Booi, Minister van Publieke Werken, hierna
to noemen "borg";
2. De in Caracas, Venezuela gevestigde financieringsinstelling
"Banco Central de Venezuela" ten doze rechtsgeldig vertegenwoordigd door doctor Policarpo Rodriguez, hierna to noemen "schuldeiser".

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
De borg verbindt zich bij dezen jegens de schuldeiser voornoemd als
borg van de to Aruba gevestigde naamloze vennootschap "Boulevard Hotel N.V." hierna to noemen schuldenaar, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de schuldeiser van de schuldenaar to vorderen
mocht hebben uit hoofde van: een verstrekte geldlening, t.b.v. het
Coral Reef Hotel project groot US$ 8.585.000,= ofwel (ACHTMILJOENVIJFHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND US$) tegen rente van 70 per jaar,
of to lossen in 10 jaar, to vermeerderen met rente en kosten.
Doze borgtocht geschiedt under de volgende bepalingen:
1. Door de borg wordt uitdrukkelijk afstand gedaan van de voorrechten, met uitzondering van het hierna onder 2 vermelde voorrechten van eerdere uitwinning, alle exceptien en verweren voor de
wet aan borgen toegekend.
2. be borg behoudt zich terzake uitdrukkelijk voor, het voorrecht
van eerdere uitwinning van het recht van hypotheek blijkens een
akte van crediethypotheek, verleden voor notaris mr. J.R. Croes,
Smith Boulevard 64, alhier.
3. De schuldeiser is verplicht drie-maandelijks aan de borg een
kwartaal overzicht to zenden, weergevende de stand van de desbetreffende rekeningscourant per het einde van het laatst verstreken kwartaal.
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4. De schuldeiser is verplicht om, mochten zich ongeregelmatigheden
voordoen bij de aflossing van de geldlening of de rentebetaling
daarvan, onverwi.jld daarvan mededeling to doen aan de borg.
5. De schuldeiser is slechts bevoegd in afwijking van de overeenkomst van geldlening, uitstel van betaling to verlenen, voor
zover de borg zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
6. De schuldeiser zal telkens voor zover en nadat hear door de borg
onder deze garantie bedragen zullen zijn uitbetaald de borg doen
treden in alle rechten welke de schuldeiser heeft tegenover
"Boulevard Hotel N.V." terzake van het door de schuldenaar aldus
uitbetaalde bedragen vertegenwoordigende gedeelte van de hoofdschuld alsmede aan de borg al de tot haar ter beschikking staande gegevens verschaffen welke op het onderhavige gedeelte van de
hoofdschuld betrekking hebben.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend to Caracas, Venezuela, de

De schuldeiser,

De borg,

