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OVEREENKOMST VAN GELDLENING 

 

 

 

De ondergetekenden: 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………….. B.V., gevestigd te 

…………………., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur …………………………, 

hierna genoemd: “schuldeiser” 
 

en  

 

2. De heer/mevrouw ……………………………., geboren op …………….. wonende aan de 
…………………………… te …………………………… hierna genoemd: "schuldenaar" 

 

 

In aanmerking nemende: 

- Schuldeiser geld heeft uitgeleend aan schuldenaar 

- Dat op grond van artikel 2:239 lid 6 BW sprake is van een tegenstrijdig belang, zodat de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders van de schuldeiser in dient te stemmen met de voorwaarden, 

afspraken en de overeenkomst 

- Dat d.d. …………………… een aandeelhoudersbesluit is genomen welke gehecht is aan deze 
overeenkomst 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1. Hoofdsom 

Schuldeiser heeft per ......................... te leen verstrekt aan schuldenaar, die van schuldeiser te leen 

heeft ontvangen en aan deze schuldig heeft erkend de som van groot € ......................... (zegge: 

.................... euro), hierna genoemd: "de hoofdsom". 

 

Artikel 2. Rente 

2.1. Schuldenaar zal aan schuldeiser over de hoofdsom c.q. het restant bedrag een rente 

verschuldigd zijn gelijk aan .......... procent per jaar. 

2.2. De rente moet jaarlijks worden voldaan, voor het eerst op .................................................. 

2.3. Indien en voor zover de rente niet wordt betaald, word zij rentedragend bijgeschreven bij de 

hoofdsom. 

 

Artikel 3. Aflossing 

Aflossing van de hoofdsom vindt plaats ................................................ 

 

Artikel 4. Directe opeisbaarheid en boete 

4.1. Schuldenaar verbindt zich de hoofdsom c.q. het restantbedrag met de daarover alsdan 

verschuldigde rente en mogelijk verschuldigde boeten en kosten zonder voorafgaande 

opzegging dadelijk na opeising door de schuldeiser af te lossen, in de volgende gevallen: 
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a. bij faillietverklaring van schuldenaar; 

b. bij aanvraag tot surséance van betaling van schuldenaar; 

c. bij toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van of door schuldenaar 

d. bij inbeslagname van het geheel of een gedeelte van de zaken of het vermogen van 

schuldenaar; 

e.   bij overlijden van schuldenaar; 

f. indien schuldenaar enige bepaling van deze overeenkomst niet nakomt of overtreedt, 

onverminderd het in sub 2 van dit artikel bepaalde; 

g. indien schuldenaar zonder schriftelijke toestemming van schuldeiser verdere schulden uit 

hoofde van geldlening aangaat bij een bankinstelling en/of bij derden. 

4.2. De partij die in strijd handelt met enige bepaling van deze overeenkomst, verbeurt zonder 

sommatie of ingebrekestelling een direct opeisbare boete van groot € .......... (zegge: .......... 
euro) per gebeurtenis, ongeacht het recht van de wederpartij tot het vorderen van 

schadevergoeding, het recht deze overeenkomst op te zeggen en het recht nakoming van deze 

overeenkomst te verlangen. 

4.3. De voormelde boete wordt vermeerderd met een bedrag van groot € .......... (zegge: .......... 
euro), per dag dat de overtreding of de tekortkoming voortduurt, eveneens onverminderd het 

recht van de wederpartij tot het vorderen van schadevergoeding, het recht deze overeenkomst 

op te zeggen en het recht nakoming van deze overeenkomst te verlangen. 

 

Artikel 5. Betalingen, administratie en informatie 

5.1. Alle krachtens deze overeenkomst verschuldigde betalingen dienen plaats te vinden door 

overboeking op een door schuldeiser nader aan te geven bankrekening ten name van 

schuldeiser. 

5.2. De dag van betaling zal worden geacht te zijn de dag waarop een bedrag is bijgeschreven op 

de bankrekening van de ontvangende partij. 

5.3. Alle betalingen door schuldenaar aan schuldeiser worden eerst geacht plaats te vinden op de 

lopende rente; ieder resterend bedrag na afboeking op de lopende rente wordt geacht te zijn 

een terugbetaling op het rentetekort ofwel de bijgeschreven rente; ieder vervolgens nog 

resterend bedrag wordt geacht te zijn een terugbetaling op de hoofdsom van de lening, c.q. het 

rest bedrag. 

5.4. Alle betalingen in het kader van deze overeenkomst zullen worden voldaan in euro's. 

5.5. In het kader van de vaststelling van de resterende bedragen van de hoofdsom c.q. het 

restbedrag, aflossingstekort, rentetekort en bijgeschreven rente is de administratie van 

schuldeiser doorslaggevend. Op verzoek van schuldenaar zal schuldeiser schuldenaar nader 

informeren over wijze en inhoud van deze administratie. 

 

Artikel 6. Zekerheid 

Tot zekerheid van de terugbetaling van vermelde lening, alsmede van rente en kosten ...................... 

 

Schuldenaar verbindt zich om, zolang hij de uit deze overeenkomst voortvloeiende schuld, ter zake 

van de hoofdsom, rente en kosten, niet volledig aan schuldeiser heeft afgelost en betaald, op eerste 

verzoek van schuldeiser zekerheid te verlenen van een zo hoog mogelijke rang voor de zijn uit 

hoofde van de geldlening en/of het in deze overeenkomst bepaalde ten opzichte van schuldeiser 

voortvloeiende verplichtingen.  
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Artikel 7. Slotbepalingen 

7.1. Alle kosten van deze akte, alsmede alle kosten die schuldeiser te eniger tijd tot behoud en ter 

uitoefening van rechten, welke uit deze overeenkomst voortvloeien, mocht maken, komen voor 

rekening van schuldenaar. 

7.2. Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd en aangevuld door middel van 

akten welke door schuldeiser en schuldenaar worden ondertekend. 

7.3. Alle geschillen, die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar 

mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter. 

7.4. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te .......................... op 

.............................. 

 

1._________________________________ 2.__________________________________ 

…………………………. B.V.,   …………………………………………….. 
namens deze ……………… 

 

 

 

 

 

  __________________________________ 

Echtgeno(o)t(e) Borg ............................. 

 

Indien schuldenaar natuurlijk persoon is, zo nodig de echtgenoot/echtgenote mee laten tekenen. 

 

 


