OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING

De ondergetekenden:
(Optie natuurlijk persoon)
1. de heer/mevrouw (naam), geboren op (geboortedatum), wonende (adres, woonplaats), hierna
‘schuldeiser‘,

(Optie rechtspersoon)
1. (Naam onderneming), (optie: handelend onder de naam (handelsnaam)), statutair gevestigd te
(statutaire vestigingsplaats) en kantoorhoudende te (plaatsnaam) aan de (straatnaam),
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
(dossiernummer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (naam), in
zijn/haar functie van (functieomschrijving), hierna ‘schuldeiser’,

en

(Optie natuurlijk persoon)
2. de heer/mevrouw (naam), geboren op (geboortedatum), wonende (adres, woonplaats), hierna
‘schuldenaar’,

(Optie rechtspersoon)
2. (Naam onderneming), (optie: handelend onder de naam (handelsnaam)), statutair gevestigd te
(statutaire vestigingsplaats) en kantoorhoudende te (plaatsnaam) aan de (straatnaam),
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
(dossiernummer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (naam), in
zijn/haar functie van (functieomschrijving), hierna ‘schuldenaar’,

in aanmerking nemend dat:


schuldeiser bereid is een geldlening te verstrekken aan schuldenaar, welke geldlening
schuldenaar aanvaardt;



de geldlening is bedoeld voor de financiering van (omschrijving) en uitsluitend hiervoor wordt
gebruikt;



1

schuldeiser en schuldenaar ter zake overeen zijn gekomen een akte van geldlening op te stellen,
welke geldlening wordt geacht te zijn aangegaan op de hierna te noemen voorwaarden;

1

Wees bedacht op de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang.

Paraaf schuldeiser:

Paraaf schuldenaar:

1

komen het volgende overeen.

Artikel 1. Hoofdsom
1. Schuldeiser verstrekt aan schuldenaar ter leen een bedrag groot € (bedrag),-- (zegge:
(uitgeschreven bedrag) euro), welk bedrag (hierna te noemen: ‘de hoofdsom’) schuldenaar
aanvaardt.
2. Schuldenaar verklaart de hoofdsom te hebben ontvangen en is dit bedrag schuldig aan
schuldeiser. Schuldeiser stelt de hoofdsom op (datum) aan schuldenaar ter beschikking.
Schuldenaar verklaart dat hij/zij de hoofdsom op (datum) heeft ontvangen.

Artikel 2. Rente
1. Over de hoofdsom, of het eventuele restant daarvan, is schuldenaar een rente verschuldigd van
(percentage)% per jaar.
(Bijvoorbeeld) Dit rentepercentage geldt voor de gehele looptijd van de lening.
(of bijoorbeeld) Dit rentepercentage is voor (aantal) jaar vast. Na afloop van deze periode wordt in
onderling overleg een nieuw rentepercentage vastgesteld voor een nieuwe periode.
(of bijvoorbeeld etc.) Dit rentepercentage is variabel en wordt maandelijks/per kwartaal/per
halfjaar/jaarlijks vastgesteld. Het rentepercentage is gebaseerd op de 1 maands/3 maands/6
maands/12 maands Euribor rente verhoogd met een opslag van (percentage)%.
2. De rente vervalt per maand/kwartaal/halfjaar/jaarlijks achteraf, voor de eerste keer op (datum),
over het alsdan verstreken tijdvak.

Artikel 3. Achterstelling
Partijen zijn ermee bekend dat onderhavige geldlening, voor wat betreft de aflossingen, is
achtergesteld, als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bij vorderingen welke derden op
schuldenaar hebben en/of zullen verkrijgen uit hoofde van verstrekte en/of te verstrekken
geldleningen, verleende en/of te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of
toekomstige borgstellingen dan wel uit welke anderen hoofde dan ook.
Het is schuldenaar toegestaan de op grond van het bepaalde in artikel 2 verschuldigde rente aan
schuldeiser te voldoen.

Artikel 4. Looptijd en (vervroegde) aflossing
De looptijd van deze geldlening bedraagt ….jaar\maanden vanaf datum ondertekening.
1. De schuldenaar lost de hoofdsom af in (aantal) maandelijkse/kwartaal/halfjaarlijkse/jaarlijkse*
termijnen van elk groot € (bedrag), te betalen aan het eind van de betreffende termijn, voor de
eerste maal per (datum).

Paraaf schuldeiser:

Paraaf schuldenaar:

2

2. Tijdens de looptijd is schuldenaar evenwel te allen tijde bevoegd de hoofdsom of het eventuele
restant daarvan geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen, (optie)** mits met bedragen vanaf
€ (bedrag),-- of een veelvoud daarvan.
3. Schuldenaar is terzake van deze vervroegde aflossing aan schuldeiser geen boete verschuldigd.
4. (Optie) Indien Schuldenaar de geldlening voortijdig en in strijd met het bepaalde in deze
overeenkomst aflost, is hij/zij een boete aan schuldeiser verschuldigd die gelijk is aan de rente
over drie maanden.

Artikel 5. Zekerheden
Schuldenaar zal geen zekerheden aan schuldeiser verstrekken.

(Optie) Artikel 6. Uitsluiting verrekening
Schuldenaar is niet bevoegd zich eenzijdig op verrekening te beroepen ter zake van de schulden die
voor hem/haar voortvloeien uit deze overeenkomst.

(Optie) Artikel 7. Glijclausule
Partijen beogen een overeenkomst te sluiten die voldoet aan de criteria voor een fiscaal acceptabele
overeenkomst van geldlening. Indien de belastingdienst en/of belastingrechter van mening is dat deze
overeenkomst geheel of ten dele niet voldoet aan de daaraan te stellen fiscale eisen, wordt deze
overeenkomst geacht van de aanvang af gewijzigde bepalingen te bevatten, die wel overeenstemmen
met de fiscale eisen.

(Optie) Artikel 8. Ondeelbaarheid
De schuld uit hoofde van de bij deze overeenkomst geregelde geldlening zal ten aanzien van
schuldenaar een ondeelbare zijn, zodat na zijn/haar overlijden ieder van zijn/haar erfgenamen voor
het gehele dan nog verschuldigde en voor rente dan nog verschuldigd wordende bedrag aansprakelijk
zal zijn en zal kunnen worden uitgewonnen.

Artikel 9. Bewijs
Een door schuldeiser getekend uittreksel uit zijn/haar administratie strekt tot volledig bewijs van
zijn/haar vordering op schuldenaar, behoudens tegenbewijs. Schuldenaar kan zijn/haar in deze akte
bedongen verplichtingen nimmer opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde.

Artikel 10. Wijzigingen
Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd, nadat alle bij deze overeenkomst betrokken
partijen zich ten gunste van zodanige wijziging hebben uitgesproken. De wijziging wordt schriftelijk
vastgelegd.

Paraaf schuldeiser:

Paraaf schuldenaar:
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Artikel 11. Onverbindende bepaling
Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst in rechte onverbindend wordt(en) verklaard of
om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de
geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk
geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door
een bepaling die wel verbindend is (zijn) doch die zo min mogelijk afwijkt(en) van de onverbindend
geachte bepaling(en), mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling en van de
overeenkomst.

Artikel 12. Kosten
1. Alle kosten waartoe deze lening aanleiding geeft, of in de toekomst geven zal, daaronder die
welke schuldeiser nodig acht tot behoud en ter uitoefening van zijn/haar rechten, komen ten laste
van schuldenaar.
2. Al hetgeen schuldeiser ter zake van deze lening van schuldenaar zal ontvangen, zal hij/zij primair
in mindering doen strekken op door schuldenaar op grond van de in lid 1 verschuldigde kosten,
vervolgens op de op grond van artikel (artikel nummer) (rente) verschuldigde rente en ten slotte
op de hoofdsom of het eventuele restant daarvan.

Artikel 13. Overige bepalingen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht exclusief van toepassing.
2. Schuldenaar voldoet alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst door overmaking op
rekeningnummer (nummer) ten name van schuldeiser bij (naam bank) te (plaats).

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgesteld en op iedere pagina geparafeerd, te (plaats) op
(datum).
schuldeiser

schuldenaar

(naam schuldeiser)

(naam schuldenaar + evt. naam echtgeno(o)t(e))

Bij een gehuwde schuldenaar (als schuldenaar natuurlijk persoon is) ook toestemmingsvereiste
partner. Dan onderstaande tekst opnemen:

|Ten blijke van mijn toestemming
Plaats, datum
Mevrouw of de heer ………….
---------------------------------(handtekening)

Paraaf schuldeiser:

Paraaf schuldenaar:
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