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Geldleningovereenkomst 
 
De ondergetekenden:   
a. De heer H.v.d.Kuit geboren te Kessel (L) op 11 juli 1952, wonende aan de St.Gerarduslaan 47 te Eindhoven, 

burgerlijke staat getrouwd; 
hierna te noemen: schuldenaar   

en   
b. De heer/mevrouw ………, geboren te ……… op ………, wonende aan de ……… te ………, burgerlijke staat 

………; 
hierna te noemen: schuldeiser  

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  
 
1. Schuldeiser geeft aan schuldenaar te leen een bedrag van 600 €, zegge: zeshonderd euro, welk bedrag (hierna te 
noemen: de hoofdsom) schuldenaar aanvaart. Schuldeiser stelt de hoofdsom op 10 feb 2013 aan schuldenaar ter 
beschikking.  
 
2. Schuldenaar is over de hoofdsom of het restant daarvan, een rente verschuldigd van 3 procent per jaar. De rente 
vervalt jaarlijks op 31 december, voor de eerste keer op 31 december 2014 over het dan verstreken tijdvak. 
 
3. Schuldenaar moet de hoofdsom in 60 maandelijkse termijnen aflossen, elk groot 10 €, zegge: tien euro, voor de eerste 
maal op 15 maart 2014, voor de tweede maal op 15 april 2014 en zo verder.  
 
4. Schuldenaar mag de hoofdsom op elk moment geheel of gedeeltelijk boetevrij aflossen.  
 
5. De hoofdsom of het restant daarvan en de daarover verschuldigde rente, is meteen opeisbaar, zonder dat 
ingebrekestelling is vereist  
 bij aanvraag van surseance van betaling,, faillissement en/of onder curatele stelling van schuldenaar,  
 bij niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en/of bij het staken van de onderneming. 
 bij emigratie of overlijden;  
 
6. Schuldenaar zal in verzuim zijn door verloop van de bepaalde termijn of door niet of niet-behoorlijke nakoming of 
overtreding, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig zal zijn. Vanaf het moment dat schuldenaar in verzuim is, 
is hij de wettelijke rente verschuldigd.  
 
7. De schuld van de hoofdsom en de rente zal voor schuldenaar een ondeelbare zijn, zodat na zijn overlijden ieder van 
zijn erfgenamen voor het gehele dan nog verschuldigde, en voor rente nog verschuldigd wordende, bedrag aansprakelijk 
zal zijn en zal kunnen worden uitgewonnen.  
 
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter is de Nederlandse 
Burgerlijke rechter, 
 
Schuldeiser verklaart voorgenoemde overeenkomst van geldlening en alle daarbij gemaakte bepalingen en bedingen 
voor zich aan te nemen. 
 
De medeondergetekende, mevrouw H.A.M.M. v.d.Kuit-v.d.Bogaert, geboren te Nistelrode op 25 03 1954, echtgenote 
van schuldenaar, verklaart bekend te zijn met het bestaan en de inhoud van deze overeenkomst van geldlening. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Eindhoven op ……….  

 
 
 
………………………………  ……………………………… 
* (handtekening schuldenaar)  * (handtekening schuldeiser) 
 
 
……………………………… 
* handtekening medeondergetekende) 


