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Coöp Plan B
Geldersestraat 6
3812 PP Amersfoort
www.planb.coop
info@planb.coop

De ondergetekenden:
1. De heer/mevrouw* …..............................................................…, geboren op ….... / ….... / .….....,,

wonende (adres) .............................................................................… te (plaats) …....……………...................................,
hierna ‘ leninggever’, en

2.Coöperatief Plan B, Geldersestraat 6, 3812PP Amersfoort, hierna ‘leningnemer’,
komen het volgende overeen:

Artikel 1. Hoofdsom
Leninggever verstrekt een geldlening aan leningnemer ter grootte van €........................
(zegge: ….............................................…............................................... euro).

Artikel 2. Doel
De geldlening is bedoeld voor de verduurzaming van de locatie van De WAR aan de Heiligenbergerweg 34
te Amersfoort en zal uitsluitend hiervoor worden gebruikt.

Artikel 3. Aanvang
De geldlening vangt aan op het moment van overmaking van de hoofdsom op rekeningnummer NL68 T RIO
0390 4273 06, ten name van Coöp Plan B, onder vermelding van ‘t.b.v. verduurzaming De WAR’.

Artikel 4. Looptijd en aflossing

□

De geldlening heeft een looptijd van …… jaar. De leningnemer lost de hoofdsom uiterlijk af aan het
einde van de looptijd.

□

De lening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar de hoofdsom is dagelijks door de leninggever
opvraagbaar waarbij leningnemer binnen maximaal zes maanden tot betaling over zal gaan.

Gedurende de looptijd is geen aflossing verschuldigd, maar wel toegestaan. Leninggever ontvangt jaarlijks
van de leningnemer een overzicht van de mutaties.

Artikel 5. Rente
Over de hoofdsom, of het restant, is leningnemer een rente verschuldigd bij achterafbetaling van 0/1/2 %*
per jaar, te betalen in de maand december van ieder kalenderjaar, voor het eerst op 31 december 2022 over
het sinds aanvang van de geldlening verstreken tijdvak. Dit rentepercentage geldt voor de gehele looptijd
van de lening en is niet samengesteld.

Artikel 6. Beëindiging
Als de leningnemer de rente en/of aflossing niet betaalt op tijd en wijze als in deze akte vermeld staat is de
leninggever gerechtigd de hoofdsom, of het restant met rente, op te eisen bij een eenvoudig bevel tot
betaling zonder ingebrekestelling of andere formaliteit. Ingeval de leningnemer failliet wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of boedelafstand doet, wordt het liquidatiesaldo verdeeld over alle
leninggevers naar rato en tot een maximum van de uitstaande vorderingen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Amersfoort op ….... / ….... / ..…..…...
voor de leningnemer:

voor de leninggever:

handtekening:

handtekening:

*doorhalen wat niet van toepassing is

