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-OVEREENKOMST - 

Inzake achtergestelde geldlening 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………….. B.V., 

statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de ………………….., te (……………) 
…………, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer 
…………., hierna te noemen “Geldgever”;  

 
en 
 
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ……………….. B.V., 

statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de ………………….., te (……………) 
…………, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder de heer 
…………., hierna te noemen “Geldnemer”; 

 
hierna ook te noemen “Partijen”; 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 Geldnemer in het kader van de reorganisatie van de structuur van geldnemer/het uitbreiden van de 
activiteiten/herfinanciering van de financieringspositie/………………….. behoefte heeft aan 
liquiditeiten en geldgever zich bereid heeft verklaard om geldnemer de noodzakelijke 
financiering door middel van een lening te verstrekken; 

Eventueel: 

 Geldgever de integrale financiële verantwoordelijkheden voor het verleden van geldnemer 
op zich neemt en financiële middelen inbrengt zodat het negatieve eigen vermogen van 
geldnemer wordt aangezuiverd; 

 Geldnemer geldgever ingevolge een overeenkomst van …………….. 201… (Bijlage 1) 
reeds een lening heeft verstrekt. Van deze lening is een bedrag van €…………. nog niet 
afgelost; 

 Partijen voor de hiervoor genoemde lening de in deze overeenkomst genoemde 
voorwaarden willen laten gelden in plaats van de in Bijlage 1 genoemde voorwaarden; 

 Geldnemer geldgever heeft verzocht haar de som van € ……………….(zegge: 
……………………….euro) aanvullend te lenen en geldgever zich daartoe onder de 
navolgende voorwaarden bereid heeft verklaard; 

In alle gevallen: 

 Partijen de voorwaarden van beide bovengenoemde geldlening(en), hierna tezamen "de 
lening" wensen vast te leggen; 

 
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1 Lening 
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1. Geldgever verbindt zich om te lenen aan geldnemer gelijk geldnemer zich verbindt om van 
geldgever te lenen de somma van € …………. (zegge: ……………………euro).  

Eventueel: 
2. Tezamen met de reeds bestaande en in de considerans genoemde lening bestaat de lening 

uit een bedrag van € …………..(zegge:………………….euro). Dit bedrag, danwel het 
openstaande deel daarvan, wordt nader aangeduid als de “lening”.  

3. Deze overeenkomst is volledig en vervangt alle eerder opgemaakte 
geldleningsovereenkomst 

 
 
Artikel 2 Opname 
 
1. Van de lening is door geldgever aan geldnemer reeds een bedrag van € ……………. 

(zegge: ………………………….euro) verstrekt. 
2. Op ………………… 201…, of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen, zal door 

geldgever aan geldnemer door storting op of overmaking naar een door geldnemer aan te 
geven bankrekening een bedrag ad € ……………. (zegge: ………………………euro) 
verstrekt worden. 

 
 
Artikel 3 Aflossing 
 
1. Geldnemer verbindt zich om de lening af te lossen, onder de voorwaarden zoals bepaald in 

artikel 5. De hoogte van de aflossingen zal gelijk zijn aan 50 % van de jaarlijkse winst van 
geldnemer na belastingen. De jaarlijkse winst blijkt uit de jaarrekening, die zal worden 
opgesteld binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar door de externe accountant van 
geldnemer.  

Of: 
1. Geldgever is bevoegd om gehele of gedeeltelijke voldoening te verlangen van hetgeen 

geldnemer uit hoofde van deze overeenkomst aan geldgever opeisbaar verschuldigd is, en 
gehele of gedeeltelijke betaling daarvan aan te nemen, indien en voor zover volgens de 
jaarrekening, opgesteld door de externe accountant van geldnemer, vaststaat dat geldnemer 
een positief eigen vermogen heeft van € …………… (zegge: ……………….. euro), en de 
beide leningen zoals genoemd in artikel 5.1, inclusief verschuldigde rente, volledig zijn 
afgelost. 

Eventueel: 
Artikel 3 Aflossing 
 
4.1 Terugbetaling van de Lening door Geldnemer zal geschieden in gelijke maandelijkse/per 

kwartaal/halfjaarlijkse/jaarlijkse termijnen, elk groot € … (zegge: … euro), vervallende 
telkens op de laatste dag van elke maand/kwartaal/halfjaar/jaar, voor het eerst op … 
201…. 

4.2 Geldnemer is bevoegd huidige en toekomstige vorderingen die zij heeft op Geldgever te 
verrekenen met de Lening, mits zij Geldgever daarvan schriftelijk op de hoogte stelt.  

4.3 Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossen, mits hij Geldgever 
daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte stelt. 

 
 
Artikel 4  Rente 
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1. Geldnemer verbindt zich om over de lening rente te betalen. De hoogte van de rente 
bedraagt … % per jaar. 

2. Bij de berekening van de rente zal elke maand op het juiste aantal dagen en een jaar op 365 
dagen worden gesteld. 

3. Betaling van de rente-termijnen dient halfjaarlijks te geschieden op 31 januari en op 31 juli 
van ieder jaar, voor het eerst op 31 januari 201…. 

 
 
Artikel 5 Achterstelling 
 
1. Alle vorderingen van geldgever op geldnemer uit hoofde van deze overeenkomst zullen 

zijn achtergesteld bij alle al dan niet opeisbare schulden van de geldnemer. 
2. Geldgever is niet bevoegd om gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van hetgeen 

geldnemer uit hoofd van deze overeenkomst al dan niet opeisbaar verschuldigd is, noch 
gehele of gedeeltelijke betaling daarvan aan te nemen, met uitzondering van de reeds 
vastgestelde vergoeding overeenkomstig artikel 4. 

Of: 
Artikel 5 Achterstelling 
 
1. Alle vorderingen van geldgever op geldnemer uit hoofde van deze overeenkomst, met 

uitzondering van de op grond van artikel 4 halfjaarlijks te betalen rente, zullen zijn 
achtergesteld bij alle al dan niet opeisbare vorderingen, inclusief uit hoofde van 
verschuldigde rente, die geldgever en de besloten vennootschap …………………. B.V. op 
geldnemer hebben uit hoofde van de geldleningsovereenkomsten van ……….. 201…, 
ieder ten bedrage van € ……………… (zegge: ……………………..euro). 

2. Geldgever is niet bevoegd om gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van hetgeen 
geldnemer uit hoofd van deze overeenkomst al dan niet opeisbaar verschuldigd is, noch 
gehele of gedeeltelijke betaling daarvan aan te nemen, met uitzondering van de rente-
termijnen zoals genoemd in artikel 4. 

Of: 
Artikel 5 Achterstelling 

 
1. De vordering die de schuldenaar krachtens de in deze akte vervatte leningovereenkomst 

heeft zal zijn achtergesteld bij de vordering die de bank heeft op de schuldenaar tot een 
bedrag groot € ………. (zegge: …………..) welke in ………. 20.. aan de schuldenaar is 
verstrekt. 

2. Terzake van deze achterstelling zijn schuldeiser en schuldenaar nog het navolgende 
overeengekomen: 
a. het is de schuldeiser niet toegestaan enige aflossing terzake van de in deze akte 

vervatte geldlening te ontvangen en het is de schuldenaar niet toegestaan een 
dergelijke aflossing te verrichten tenzij de bank hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming verleend. 

b. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen aflossingen aan de schuldeiser slechts 
behoeven te worden voldaan indien er zuivere winst is en ook overigens de financiële 
positie van de schuldenaar die toelaat zulks gelet op de continuïteit van de 
onderneming. 

c. Rentebetalingen welke schuldenaar en schuldeiser overeenkomen zijn mogelijk totdat 
de bank zulks niet langer toestaat; schuldenaar en schuldeiser verbinden zich 
uitdrukkelijk een dergelijk verbod van de bank te zullen nakomen. 
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d. Zolang het betalen van aflossing en/of rente niet is toegestaan geldt het bepaalde 
inzake opeisbaarheid niet voor de categorie betalingen welke door het verbod van de 
bank worden getroffen. 

 
 
Artikel 6 Betalingen 
 
1. Betaling van alle door geldnemer uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst 

verschuldigde bedragen en de uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst 
verschuldigde kosten zal geschieden door storting op of overmaking naar een nader door 
geldgever te noemen rekeningnummer. 

2. Betalingen zullen worden geacht in de eerste plaats te zijn geschied ter voldoening van de 
uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst verschuldigde kosten, en strekken 
vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte op de lening. 

 
 
Artikel 7 Zekerheden 
(Positief/negatief hypotheekverklaring) 
De schuldenaar verklaart voorts zich jegens de schuldenaar te verbinden: 
1. om zolang de schuldeiser nog enige vordering uit hoofde van bovengenoemde schuld heeft 

op de schuldenaar, de aan de schuldenaar in eigendom behorende onroerende zaak, 
kadastraal bekend onder ……………., nr. ……………., zonder schriftelijke toestemming 
van de schuldeiser geheel noch ten delen te zullen verkopen, of op andere wijze te 
vervreemden, te verhuren of op enige andere wijze in gebruik te geven, met hypotheek of 
andere zakelijke rechten te bezwaren: 

2. om op eerste vordering van de schuldeiser, onder de bij haar gebruikelijke voorwaarden, te 
haren behoeve hypotheek te verlenen op de hiervoor onder A bedoelde onroerende zaak, 
zulks tot zekerheid voor de voldoening  van al hetgeen de schuldeiser van de schuldenaar 
uit welken hoofde ook te vorderen mocht hebben, zulks tot een alsdan dor de schuldeiser 
te bepalen bedrag. 

<<alternatief>> 
(Stil pand) 
1. Gelet op de Geldlening verpandt de geldlener bij deze aan de geldgever, welke verpanding 

de geldgever aanvaardt. De nadere bepalingen en voorwaarden zijn in een afzonderlijke 
pandakte opgenomen. Het pand omvat de volgende huidige en toekomstige zaken en 
rechten: 

 [effecten aangehouden op rekening .............................. bij ................................., vermeld 
in een bij deze overeenkomst behorende pandakte] 

 [Liquide middelen aangehouden op rekening .............................. bij ................................., 
vermeld in een bij deze overeenkomst opgenomen bijlage] 

 [handelsvorderingen ..............................................., vermeld in een bij deze 
overeenkomst opgenomen bijlage]  

 [voorraad ..............................................., vermeld in een bij deze overeenkomst 
opgenomen bijlage] 

 [Overige zaken ..............................................., vermeld in een bij deze overeenkomst 
opgenomen bijlage] 
 

2. Deze verpandingakte is op te vatten als stam-pandakte. Geldlener zal per kwartaal/half 
jaar/jaar een actueel overzicht verstrekken van de effecten/vorderingen. 

3. De pandakte maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 
4. Geldlener bevestigt dat hij tot de onderhavige verpanding bevoegd is. 
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5. De leningsovereenkomst zal in verband met de verpanding worden geregistreerd bij de 
belastingdienst, afdeling registratie en successie. 

<<alternatief>> 
(Borgstelling) 
1. In verband met deze Geldlening stelt de Geldnemer zich persoonlijk borg. De persoonlijke 

borgstelling beloopt een bedrag van € ………….. (Zegge: ……….. Euro). 
2. De borgstellingsovereenkomst maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. 
3. De Geldnemer verklaart dat hij zich borg stelt uit hoofde van zijn gebruikelijke 

ondernemingsactiviteiten. 
4. Geldlener bevestigt dat hij tot de onderhavige borgstelling bevoegd is. 
5. De pandakte zal in verband met de verpanding worden geregistreerd bij de belastingdienst, 

afdeling registratie en successie. 
 
 
Artikel 8 Informatievoorziening 
 
 Geldnemer verplicht zich om jaarlijks terstond na het vaststellen van de Jaarrekening van 

haar onderneming een afschrift daarvan aan geldgever ter beschikking te stellen. Daarnaast 
is geldnemer gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst verplicht om op 
eerste verzoek van geldgever volledige inzage in haar financiële administratie te 
verschaffen. 

 
 
Artikel 9 Belastingen/heffingen 
 
 Alle belastingen en heffingen die eventueel op of met betrekking tot de betaling van de 

lening, rente of vergoedingen mochten worden geheven of verschuldigd zijn, komen voor 
rekening van geldgever. 

 
 
Artikel 10 Onmiddellijke opeisbaarheid 
 
1. De lening met rente en al hetgeen geldnemer voor het overige uit hoofde van deze 

overeenkomst aan geldgever verschuldigd is, is direct opeisbaar, zonder dat ter zake een 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, indien geldnemer in staat van 
faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. 

 
2. Geldnemer zal, terstond nadat een van de in artikel 9.1 genoemde situaties zich voordoet, 

geldgever daarvan in kennis stellen. 
 
 
Artikel 11 Kosten 
 
 Alle kosten die verbonden zijn aan het aangaan en de uitvoering van deze overeenkomst 

zijn voor rekening van geldgever. 
 
 
Artikel 12 Toepasselijk recht en rechtskeuze 
 


