
Leningovereenkomst 

 

Ondergetekenden: 

1. Vereniging Cuisine Culinaire Nederland, afdeling Bunnik (verder CCN Bunnik), gevestigd 

aan de Smalleweg 2b, 3981EG te Bunnik, ingeschreven bij de KvK onder nummer 

40480897, ten dezen vertegenwoordigd door W.M.H. Goossens (penningmeester, 

tevens Vertrouwenspersoon Crowdfunding), hierna te noemen schuldenaar; 

en 

2. De heer/mevrouw ………………   

 

wonende …………………………………………te ………………………………, postcode……………., 

 

email-adres: ……………………………, 

 

hierna te noemen schuldeiser. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

- Deze leningovereenkomst komt tot stand in het kader van crowdfunding ten behoeve 

van renovatie van de keuken van CCN Bunnik; door deze renovatie zal de keuken 

weer voldoen aan actuele daaraan te stellen eisen; 

 

- De lening is uitsluitend bestemd voor financiering van genoemde renovatie; 

 

- Schuldeiser leent aan schuldenaar een bedrag van € ………………., 

zegge:……..............................euro (hierna te noemen hoofdsom), welk bedrag schuldenaar 

aanvaardt en aan schuldeiser verschuldigd is en welk bedrag schuldeiser bij akkoord van de 

Algemene Leden Vergadering van CCN Bunnik voor het definitief doorgaan van de renovatie, 

zal overboeken naar bankrekening NL38RABO0334580307    t.n.v. CCN-afdeling Bunnik. 

 

- Mocht schuldenaar gedurende de looptijd van de lening doch ten laatste in 2023 

komen te overlijden dan wordt de pro resto hoofdsom afgelost. 

 

- Schuldenaar zal over de hoofdsom of het restant daarvan gedurende de gehele 

looptijd van de lening, geen rente betalen. 

 

- Schuldenaar zal elk jaar, voor het eerst in het vierde kwartaal van 2019, 20% van de 

hoofdsom aflossen. 



 

- Betalingen ten behoeve van de aflossing vinden plaats op een bankrekening op naam 

van schuldeiser te weten NL…………………….                                                             

Schuldenaar zowel als schuldeiser zullen zich niet kunnen beroepen op verrekening. 

 

- De hoofdsom of het restant daarvan zal dadelijk opeisbaar zijn indien: 

a) een aanvraag tot verlening van surseance van betaling of een aanvraag/verzoek 

tot faillissement bij de rechter is ingediend; 

b) schuldenaar afstand doet van de boedel; 

c) schuldenaar besluit tot het opheffen van de vereniging; 

d) schuldenaar een bepaling van deze overeenkomst of een door de wet aan hem 

opgelegde verplichting niet nakomt of overtreedt. 

 

- Schuldenaar is in verzuim wanneer een termijn van aflossing verloopt, alsook bij een 

niet of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen, zonder dat daarvoor een 

ingebrekestelling nodig is. Vanaf het moment dat schuldenaar in verzuim is, is door 

hem de wettelijke rente verschuldigd. 

 

- De kosten van deze overeenkomst en alle kosten waarvoor deze geldlening 

aanleiding geeft of zal geven, zijn voor rekening van schuldenaar.  

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter 

is de Nederlandse rechter. 

 

Aldus opgemaakt en getekend te Bunnik op …………………………. 

 

Schuldenaar:       Schuldeiser: 

CCN Bunnik 

 

…………………………      …………………. 

W.M.H. Goossens 

(penningmeester) 

 

 


