Overeenkomst van geldlening
DE ONDERGETEKENDEN:
Bedrijf BV, gevestigd aan de/het Industriestraat 1 te Dorp (postcode 1234 AB), te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw Ben Iemand, hierna genoemd "Schuldenaar",
en
Leningen NV, gevestigd aan de/het Laan 8 te Stad (postcode 9999 ZZ) , te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw Voorbeeld Persoon, hierna genoemd "Schuldeiser",
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ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
1. Schuldenaar erkent per 01-01-2018 ter leen te hebben ontvangen van en mitsdien schuldig te zijn aan
Schuldeiser een bedrag groot € 30.000,00.

2. Schuldenaar is ter zake van de hoofdsom of het restant daarvan een rente verschuldigd van 12% op

jaarbasis, verschijnend in driemaandelijkse termijnen achteraf, voor de eerste maal op 31-03-2018, over het
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alsdan verstreken tijdvak te rekenen vanaf 01-01-2018.

3. De Schuldenaar zal de hoofdsom aflossen volgens het in de bijlage opgenomen aflossingsschema.
Algehele of gedeeltelijke aflossing zal binnen deze termijn te allen tijde zijn toegestaan, en wel boetevrij.
4. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de op hem/haar rustende verplichtingen uit hoofde van
de onderhavige geldlening zal Schuldenaar ten behoeve van Schuldeiser heden een positieve en negatieve
hypotheekverklaring afgeven ter zake van de aan Schuldenaar in eigendom toebehorende .
Schuldenaar is voorts verplicht om, op eerste verzoek van Schuldeiser, gedaan bij aangetekend schrijven,
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ten behoeve van Schuldeiser (aanvullende) zekerheid te verschaffen.

5. De hoofdsom of het eventuele restant daarvan zal te allen tijde terstond en zonder enige waarschuwing
kunnen worden opgeëist, met de rente tot de dag der betaling, in de volgende gevallen:
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bij niet-prompte voldoening der rente op de verschijndagen;
bij niet-prompte voldoening der rente en/of aflossingstermijn op de daarvoor geldende verschijndagen;
indien door Schuldenaar wordt gehandeld in strijd met hetgeen is bepaald aangaande de verstrekte
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zekerheid, alsmede indien Schuldenaar in gebreke blijft de aanvullende zekerheid te verstrekken, indien
Schuldeiser zulks verlangt;

bij faillissement, ontbinding of liquidatie of staking dan wel beëindiging van het bedrijf van de
Schuldenaar, wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, alsmede wanneer haar goederen geheel
of gedeeltelijk door derden mochten worden in beslag genomen.

6. Schuldenaar zal in verzuim zijn door het verstrijken van de bepaalde termijn of het zich voordoen van de
desbetreffende gebeurtenis, zonder dat daartoe een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal nodig
zijn.
7. Alle betalingen moeten geschieden door overmaking naar een door Schuldeiser aan te wijzen
bankrekening; Schuldenaar zal zich niet op verrekening kunnen beroepen, tenzij Schuldeiser daarvoor
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