
GELDLENINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:

Schuldeiser en Schuldenaar hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en ieder van hen een "Partij",

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Verstrekking van de lening

1. Schuldeiser zal een bedrag van €  (zegge:  euro),  hierna “de Hoofdsom”,  aan Schuldenaar ter leenverstrekken.2. De Hoofdsom zal uiterlijk op  door Schuldeiser zijn voldaan op de bankrekening van Schuldenaar met hetnummer  t.n.v. . 

Artikel 2 Rentevergoeding
1. De rente over de hoofdsom dient per.

Artikel 3 Aflossingen
1. Schuldenaar is verplicht af te lossen op de Hoofdsom door de betaling van gelijke  ad €  ingaande per .2. De volgende aflossing dienen telkens op de eerste werkdag van  te zijn bijgeschreven op de bankrekeningvan Schuldeiser.3. Door Schuldenaar verrichte betalingen aan Schuldeiser uit hoofde van deze overeenkomst zullen eerststrekken tot mindering van de uitstaande rente over de Hoofdsom,  daarna tot mindering van deuitstaande Hoofdsom.

Artikel 4 Opeisbaarheid
1. De Hoofdsom,  of het restant daarvan,  vermeerderd met de rente tot de dag der algehele voldoening iszonder enige opzegtermijn en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is,  direct opeisbaar:a. indien de rente en/of aflossing niet uiterlijk op de daarvoor geldende vervaldatum is betaald;b. wanneer Schuldenaar in gebreke is met de tijdige nakoming van één of meerdere van haarverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst;c. in geval van faillissement van Schuldenaar;d. in geval aan Schuldenaar surseance van betaling wordt verleend;e. indien de goederen van Schuldenaar onder bewind zijn gesteld;f. indien de ondernemingsactiviteiten van Schuldenaar worden beëindigd of Schuldenaar doorontbinding in staat van liquidatie komt;g. in geval van juridische fusie,  juridische splitsing of omzetting van Schuldenaar;h. indien en zodra de zeggenschap op aandeelhoudersniveau in Schuldenaar dan wel deaandeelhouder dan wel een rechtspersonen die direct of indirect aandeelhouder zijn van deaandeelhouder door een of meer anderen wordt verkregen dan degenen die thans diezeggenschap uitoefenen,  ongeacht om welke reden dan ook.

Artikel 5 Kosten
1. Alle redelijke kosten die Schuldeiser moet maken tot uitoefening of handhaving van haar rechten enverdere redelijke kosten waartoe deze overeenkomst aanleiding mocht geven,  zijn voor rekening vanSchuldenaar. Schuldeiser is bevoegd om bij wanbetaling tot incasso via een deurwaarder of advocaat overte gaan en de gebruikelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.



Artikel 6 Zekerheden
1. Schuldenaar is verplicht om op eerste verzoek van Schuldeiser zekerheid te stellen voor de terugbetalingvan de Hoofdsom door Schuldenaar. Schuldenaar verplicht zich er reeds nu voor alsdan toe om allemedewerking te verlenen aan alle (rechts)handelingen die daartoe noodzakelijk zijn. Hieronder wordtuitdrukkelijk ook gerekend het opstellen van notariële akten. Alle hiermee gemoeide kosten zullen doorSchuldenaar worden gedragen.

Artikel 7 Rechts- en forumkeuze
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen ter zake van deze overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te .
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