
 

 

 

OVEREENKOMST VAN GELDLENING 
Partijen: 

Stichting Vrienden van Broedplaats Renkum, gevestigd Maatweg 2, 6871 DK  RENKUM, 

geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84603194, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuursleden (namen 2 bestuursleden) 

hierna te noemen: leningverstrekker 

en 

(naam + vestigingsadres onderneming), geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer xxxxxxxx, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam) 

hierna te noemen: leningnemer 

nemen in aanmerking dat: 

• leningverstrekker op (datum) aan lener een krediet verstrekt ter hoogte van (bedrag, in 

cijfers en letters); 

• leningverstrekker ten gevolge van deze kredietverstrekking een vordering heeft op lener ter 

hoogte van voornoemd bedrag; 

• op deze overeenkomst een onvoorwaardelijke terugbetalingsverplichting rust en het ter leen 

aangeboden bedrag niet als schenking of als combinatie van schenking en geldlening kan 

worden gezien; 

• partijen de voorwaarden waartegen deze lening wordt aangegaan in deze overeenkomst 

wensen vast te leggen. 

zijn overeengekomen: 

Artikel 1 – Definities 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

overeenkomst onderhavige overeenkomst van geldlening 

partijen de bij deze overeenkomst van geldlening betrokken partijen 

hoofdsom het totaalbedrag dat door leningverstrekker aan leningnemer ter leen wordt 

gegeven exclusief eventuele rente en kosten 
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Artikel 2 – Omschrijving en duur van de lening 

1. Leningverstrekker verstrekt voor of uiterlijk op (datum) een lening aan leningnemer en 

leningnemer ontvangt van leningverstrekker ter lening de som van (bedrag, cijfers en letters) 

door overboeking van dit bedrag naar bankrekening xxxx xxxx xxxx xxxx xx t.n.v. (naamstelling 

bankrekening). 

2. De lening wordt aangegaan voor een periode van (maximaal) 5 jaar. Na deze periode moet de 

lening volledig zijn afgelost. 

Artikel 3 – Doel van de lening 

De lening wordt aangegaan met als doel het opstarten van een bedrijf (naam en activiteiten bedrijf + 

eventueel nadere omschrijving doel, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een bepaald bedrijfsmiddel). 

Artikel 4 – Aflossing van de hoofdsom 

1. Leningnemer lost jaarlijks af met een bedrag van (minimaal) 20% van de hoofdsom. Na 

(maximaal) 5 jaar zal de lening volledig zijn afgelost. 

2. De aflossing vindt steeds plaats in de maand volgend op de afloop van het eerste jaar van de 

lening door overschrijving naar de opgegeven bankrekening van leningverstrekker. 

3. Indien leningnemer niet op tijd betaalt, is hij over de periode dat hij in gebreke blijft, rente 

verschuldigd. Deze rente is gelijk aan de in artikel 5 genoemde rente. 

4. Leningnemer mag de lening met elk gewenst bedrag zonder boete vervroegd aflossen. Op het 

moment dat de volledige hoofdsom is afgelost en leningnemer aan al zijn verplichtingen heeft 

voldaan, eindigt deze vereenkomst. 

Artikel 5 – Verschuldigde rente 

1. Over het (resterende) bedrag van de hoofdsom is rente verschuldigd op basis van de wettelijke 

rente voor niet-handelstransacties + 3%. 

2. Het rentepercentage wordt vastgesteld bij het aangaan van deze overeenkomst en blijft van 

kracht voor de hele looptijd van de overeenkomst. 

3. De rente wordt achteraf gelijktijdig met de jaarlijkse aflossing betaalt. 

Artikel 6 – Verplichtingen leningnemer 

Leningnemer brengt jaarlijks verslag uit aan leningverstrekker over de voortgang van zijn bedrijf door 

middel van de verstrekking van een exemplaar van jaarverslag en jaarrekening van zijn bedrijf, 

eventueel aangevuld met andere stukken. 

Artikel 7 – Vervroegde opeisbaarheid 

1. Het (resterende) bedrag van de hoofdsom is met onmiddellijke ingang opeisbaar, indien: 

• leningverstrekker constateert dat leningnemer de lening voor een ander dan het in artikel 3 

genoemde doel gebruikt; 

• leningnemer, ook na herhaaldelijke aanmaningen, niet aan zijn verplichtingen voldoet met 

betrekking tot betaling van aflossing en rente. 

• leningnemer leningverstrekker onvoldoende informeert met betrekking tot de voortgang van 

zijn bedrijf. 



• leningnemer failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, boedelafstand doet 

of onder curatele of bewind wordt gesteld. 

2. Leningnemer zal, indien het resterende deel door leningverstrekker wordt opgeëist, alsnog alle 

rente en kosten verschuldigd zijn aan leningverstrekker. 

3. Voor de terugvordering van alle aan leningverstrekker verschuldigde bedragen zal 

leningverstrekker zo nodig een sociaal incasseringsbeleid hanteren. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen die door partijen niet in onderling overleg, eventueel met inschakeling van 

een mediator, kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 

arrondissement van leningverstrekker. 

 

Aldus getekend: 

namens leningverstrekker 

1. (bestuurslid)     datum 

2. (bestuurslid     datum 

 

 

namens leningnemer 

       datum 


