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Overeenkomst van achtergestelde geldlening 

De ondergetekenden: 

(Optie natuurlijk persoon) 

geslacht voorletters naam, geboren te geboorteplaats op geboortedatum, wonende te postcode 

woonplaats, straatnaam huisnummer, 

(Optie rechtspersoon) 

Naamonderneming, statutair gevestigd te statutaire vestigingsplaats en kantoorhoudende te 

vestigingsplaatskantoor, postcode straatnaam huisnummer ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK-nummer hierbij rechtsgelding 

vertegenwoordigd door de geslacht voorletters naam in zijn / haar functie van functie 

verder ‘Schuldeiser’ genoemd, 

en 

Het Ouden Huis Holding B.V., statutair gevestigd te Gouderak en kantoorhoudende te 2831 BP 

Gouderak, Middelblok 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 66524741, hierbij rechtsgelding vertegenwoordigd door de heren K.A. van Berk en 

L.W. Smit beiden in hun functie van algemeen directeur, 

verder ‘Schuldenaar’ genoemd, 

komen het volgende overeen. 

1 - Hoofdsom 

Schuldeiser verstrekt een geldlening aan Schuldenaar ten bedrage van aantal coupures maal 

€ 250,= totaal € hoofdsom in cijfers (hoofdsom in letters), hierna te noemen: ‘Hoofdsom’. 

2 - Doel van de lening 

De lening is bedoeld als financiering van de opbouw van de organisatie van 

Het Ouden Huis Holding B.V. en zal uitsluitend hiervoor worden gebruikt. 

3 – Rente, looptijd en aflossing 

1. Over de Hoofdsom, of het restant daarvan, is de Schuldenaar een rente verschuldigd van 

4,00% per jaar. Dit rentepercentage geldt voor de gehele looptijd van de lening. De 

rentevergoeding start op de 1e dag van het kwartaal waarin de hoofdsom door Schuldenaar is 

ontvangen. De rente vervalt per kwartaal achteraf, te betalen op de 30e van de laatste maand 

van elk kwartaal. 

2. De looptijd van deze geldlening bedraagt zeven jaar vanaf de eerste dag van het kwartaal 

waarin de Hoofdsom is bijgeschreven op bankrekeningnummer van Schuldenaar. 

3. De aflossing start 2,5 jaar na de eerste dag van het kwartaal waarin de Hoofdsom is 

bijgeschreven op bankrekeningnummer van Schuldenaar. De aflossing vindt plaats in twintig 
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kwartaaltermijnen en bedraagt per kwartaal 5% van de Hoofdsom en zal worden voldaan de 

30e van de laatste maand van elk kwartaal.  

4. Tijdens de looptijd is Schuldenaar te allen tijde bevoegd de Hoofdsom geheel of gedeeltelijk 

vervroegd af te lossen, waarvoor Schuldenaar aan Schuldeiser geen boete verschuldigd is. 

5. De lening kan door Schuldeiser niet worden opgezegd. 

6. Rente en aflossing(en) zullen door schuldenaar worden voldaan aan schuldeiser 

overeenkomstig bijlage 1 rente- en aflossingstermijnen door overmaking op rekening 

rekeningnummer ten name van tenaamstelling tekening. 

4 - In werking treding 

1. Deze overeenkomst treedt in werking zodra de Hoofdsom, te storten door Schuldeiser op 

bankrekening van Schuldeiser: NL15 TRIO 0786 7131 27 ten name van Het Ouden Huis 

Holding B.V., is ontvangen.  

2. Door storting van de Hoofdsom op bankrekening van Schuldenaar aanvaardt Schuldeiser deze 

overeenkomst. 

3. Schuldenaar is de Hoofdsom schuldig aan Schuldeiser vanaf datum bijschrijving op 

bankrekening van Schuldenaar.  

4. Zodra de Hoofdsom door Schuldenaar is ontvangen zal Schuldenaar een ondertekend 

exemplaar van bijlage 1 rente- en aflossingstermijnen aan Schuldeiser toesturen binnen 

7 werkdagen na ontvangst van de Hoofdsom. 

 

5 – Zekerheden 

Schuldenaar verstrekt geen zekerheden aan Schuldeiser. 

6 - Opeisbaarheid 

1. Alle uit hoofde van deze lening verschuldigde bedragen kunnen direct worden opgeëist, 

zonder voorafgaande opzegging en zonder ingebrekestelling indien 

 de Schuldenaar surseance van betaling aanvraagt of failliet verklaard wordt; 

 de Schuldenaar onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

 roerende of onroerende zaken van de Schuldenaar geheel of gedeeltelijk in beslag worden 

genomen; 

7 - Andere leningen 

De Schuldenaar is vrij om zonder schriftelijke toestemming van de schuldeiser krediet- of 

geldleningsovereenkomsten met anderen aan te gaan na het sluiten van deze overeenkomst. 

Getekend te Gouderak op datum aanmelding 

L.W. Smit 

algemeen directeur Het Ouden Huis Holding B.V. 

K.A. van Berk 

algemeen directeur Het Ouden Huis Holding B.V. 
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Bijlage 1 rente- en aflossingstermijnen   
Behoord bij achtergestelde lening ten name van xxx met leningnummer xxxx 

     
Aantal coupures 1   
Waarde coupurus  €  250,00   
Hoofdsom   €  250,00   
Ingangsdatum     
Einddatum     
Rentevergoeding (per jaar) 4,00%  
Termijn aflossing per kwartaal  
Startdatum aflossingen    
Termijn rente  per kwartaal  
Rente en aflossing annuiteit   

     
Vervaldatum Termijn Termijn Termijn restant 

kwartaal aflossing rente rente + aflossing Hoofdsom 

     
1 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

2 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

3 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

4 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

5 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

6 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

7 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

8 NVT  €  2,50  NVT  €  250,00  

9  €  11,35   €  2,50   €  13,85   €  238,65  

10  €  11,47   €  2,39   €  13,85   €  227,18  

11  €  11,58   €  2,27   €  13,85   €  215,60  

12  €  11,70   €  2,16   €  13,85   €  203,90  

13  €  11,81   €  2,04   €  13,85   €  192,08  

14  €  11,93   €  1,92   €  13,85   €  180,15  

15  €  12,05   €  1,80   €  13,85   €  168,10  

16  €  12,17   €  1,68   €  13,85   €  155,93  

17  €  12,29   €  1,56   €  13,85   €  143,63  

18  €  12,42   €  1,44   €  13,85   €  131,21  

19  €  12,54   €  1,31   €  13,85   €  118,67  

20  €  12,67   €  1,19   €  13,85   €  106,01  

21  €  12,79   €  1,06   €  13,85   €  93,21  

22  €  12,92   €  0,93   €  13,85   €  80,29  

23  €  13,05   €  0,80   €  13,85   €  67,24  

24  €  13,18   €  0,67   €  13,85   €  54,06  

25  €  13,31   €  0,54   €  13,85   €  40,74  

26  €  13,45   €  0,41   €  13,85   €  27,30  

27  €  13,58   €  0,27   €  13,85   €  13,72  

28  €  13,72   €  0,14   €  13,85   €  0,00  

  =======   =======   =======   

  €  250,00   €  47,08   €  277,08   

     
L.W. Smit     
Algemeen Directeur Het Ouden Huis Holding B.V.   

     
K.A. van Berk     
Algemeen directeur Het Ouden Huis Holding B.V.   


