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-OVEREENKOMST - 

Inzake achtergestelde geldlening 
 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
1. De naamloze vennootschap naar Nederlands recht ………………………….. B.V., 

statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de …………………., te (…………..) 
……………., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd 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; 

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

 
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1 Lening 
 
 Geldgever verbindt zich om te lenen aan geldnemer gelijk geldnemer zich verbindt om van 

geldgever te lenen de somma van € …………. (zegge: ……………………euro). 
Eventueel: 
 Tezamen met de hiervoor genoemde leningwil geldnemerde voorwaarden van de reeds 

bestaande lening met een openstaandebedrag van € ……………(Zegge: ……….Euro) 
wijzigen. 

2. Deze overeenkomst vervangt alle hierna genoemde geldleningsovereenkomsten. Het 
betreft: 
a. De leningsovereenkomst van … …… 20…., ten bedrage van € ……. (Zegge: 

…………. Euro, zijnde het openstaande bedrag inclusief rente en kosten. 
b. De rekening courant overeenkomst van … …… 20…., ten bedrage van € ……. 

(Zegge: …………. Euro, zijnde het openstaande bedrag inclusief rente en kosten. 
c. …………….. 
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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 2 Looptijd 
 
1. De looptijd van de Lening bedraagt 60 jaar (zegge: zestig) jaar, te rekenen vanaf de datum 

van ondertekening van deze overeenkomst en derhalve eindigend op  … ………. 20… 
 
 
Artikel 3 Aflossing 
 
1. De lening wordt direct en ineens afgelost na het verstrijken van de looptijd. 
Eventueel: 
2. Geldnemer mag de lening gedeeltelijk boetevrij aflossen zonder boete, na voorafgaande 

toestemming van de Geldgever indien de winst van de onderneming dat toelaat. 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.  

 
 
Artikel 4  Vergoeding 
 
1 Geldnemer verbindt zich om over de lening een winstafhankelijke vergoeding te betalen 

van …% per jaar, op basis van de winst van de jaarrekening. 
Eventueel:  
1.Geldnemer verbindt zich daarnaast om over de lening rente te betalen. De hoogte van de rente 

bedraagt 1% 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 vergoeding dient jaarlijks te geschieden na het vaststellen van de 

jaarrekening doch uiterlijk op 31 juli van ieder jaar, voor het eerst op … ……….. 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. 
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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 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 8 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 9 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 dan wel geliquideerd 
wordt. 

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

 
 
Artikel 10 Cessie 
 

Geldgever is niet gerechtigd haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst aan een derde 
te cederen, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Geldnemer. 

 
 
Artikel 11 Kosten 
 
 Alle kosten die verbonden zijn aan het aangaan en de uitvoering van deze overeenkomst 

zijn voor rekening van geldgever/geldnemer**. 
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Artikel 12 Toepasselijk recht en rechtskeuze 
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te ……………. 
 
 
 
Aldus in drievoud opgemaakt te …………..op ……………. 201…, 
 
 
Geldgever Geldnemer 
 
 
 
 
_______________ _______________ 
door: ……………… door: ……………… 


