
  

 
GELDLENING 
 

Ondergetekenden, 

 

Stichting Hospice Moerkapelle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
dhr. M. Bosman (voorzitter) en dhr. C. van Mourik (penningmeester), verder te 

noemen ‘schuldenaar’ 
 

en 

 
Dhr./mevr. : ………………… 

Adres  : ………………… 
Email  : ………………… 
IBANnummer: ………………… 

verder te noemen ‘schuldeiser’ 
 

komen overeen: 

 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. Begripsbepaling 
In deze overeenkomst wordt bedoeld met 'de lening': dat wat de schuldenaar 
geleend heeft van de schuldeiser, op grond van de in hoofdstuk 2 vermelde 

overeenkomst; 

 
2. Rechtskeuze 
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

HOOFDSTUK 2. LENINGSOVEREENKOMST 
 

1. Overeenkomst en bedrag van de lening 
De schuldenaar en de schuldeiser sluiten hierbij een leningovereenkomst voor een 
bedrag van € ….000,- (……………duizend euro). De schuldenaar heeft dit bedrag op 

…… - …… - 20…… als lening van de schuldeiser ontvangen. De schuldenaar erkent 
dit bedrag vanaf genoemde datum schuldig te zijn aan de schuldeiser. 

2. Doel van de lening 
Het geleende bedrag dient aangewend te worden aan de bouw / inrichting / 

aanloopverliezen gedurende het eerste jaar van Hospice-Elim te Moerkapelle. 

 



  

 

 

3. Terugbetaling van de lening 

De schuldenaar is niet verplicht om de lening of een deel daarvan eerder af te 
lossen, behalve in de situaties vermeld onder artikel 7. 

De schuldenaar mag zonder boete en zonder dit vooraf aan de schuldeiser te melden 
de lening of een deel daarvan op elk door hem gewenst moment eerder aflossen. 

De lening moet uiterlijk op 01-01-2035 helemaal zijn afgelost. Alle verplichtingen van 

de schuldenaar uit deze overeenkomst zijn op die datum direct opeisbaar. 

De schuldenaar is verder niet verplicht om de lening of een deel daarvan eerder af te 
lossen, behalve in de situaties vermeld onder 7. 

4. Rente 
De lening is renteloos/rentedragend tegen ...%. De rente wordt jaarlijks 

bijgeschreven of uitgekeerd, naar keuze van de schuldeiser. 

5. Betalingen 
De schuldenaar betaalt de schuldeiser op het opgegeven rekeningnummer van de 

schuldeiser bij een bank in Nederland. De datum van betaling is de datum dat het 
geld op de rekening van de schuldeiser is bijgeschreven. De schuldeiser stelt de 
schuldenaar tijdig op de hoogte van de voor de betaling relevante gegevens. 

6. Te laat betalen 

Als de schuldenaar een bedrag dat hij op grond van deze overeenkomst moet 
betalen niet op tijd betaalt, moet hij een rente betalen over het achterstallige 
bedrag. Deze rente wordt berekend op basis van een jaarrente van vijf procent. 

Als niet uit deze akte blijkt op welke datum het bedrag uiterlijk betaald moet worden, 

stuurt de schuldeiser eerst een schriftelijke aanmaning. Uit deze aanmaning blijkt 
welk bedrag betaald moet worden en wanneer. Hij stelt de schuldenaar een termijn 
van minimaal veertien dagen om te betalen. De boete en de rente zijn dan pas 

verschuldigd vanaf het moment dat deze termijn is verlopen zonder (volledige) 
betaling door de schuldenaar. 

7. Situaties waarin de lening vervoegd kan worden opgeëist 
In de volgende situaties kan de schuldeiser de hele lening zonder voorafgaande 

aankondiging of ingebrekestelling opeisen: 

- De schuldenaar komt de verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet na. 
- Er wordt executoriaal beslag gelegd op het vermogen van de schuldenaar, of een 

conservatoir beslag op het vermogen van de schuldenaar is overgegaan op een 

executoriaal beslag, en dat beslag is niet binnen dertig dagen opgeheven. 
- De schuldenaar wordt failliet verklaard of vraagt surseance van betaling aan. 

- De Stichting houdt op te bestaan. 
 
 



  

 

 
 
8. Vaststellen wat betaald moet worden 

De administratie van de schuldenaar is beslissend bij het bepalen van het bedrag dat 
de schuldenaar op enig moment moet betalen. Dit is alleen anders als de schuldeiser 
kan bewijzen dat het bedrag onjuist is. 

9. Overdraagbaarheid rechten en plichten 

De schuldeiser kan te allen tijde zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst 
overdragen. De rechten en plichten van de schuldenaar kunnen alleen overgedragen 
worden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de schuldeiser. 

10. Einde van deze overeenkomst 

Deze overeenkomst eindigt zodra aan alle verplichtingen uit deze overeenkomst is 
voldaan. 

Aldus opgemaakt in tweevoud op ……………………………………………… te Moerkapelle. 

 

Schuldenaar:                                                            Schuldeiser: 

Stichting Hospice Moerkapelle        

 

M. Bosman (voorzitter) 

 

C. van Mourik (penningmeester) 

  


