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Akte van geldlening 
 
 
A. CONSIDERANS 
1. Schuldenaar en schuldeiser hebben overeenstemming bereikt over het sluiten van 

een geldleningsovereenkomst; 
2. Partijen wensen thans over te gaan tot vastlegging van de 

geldleningsovereenkomst. 
B. GELDLENINGSOVEREENKOMST 
1. Hoofdsom 
Schuldeiser heeft op @ aan schuldenaar ter leen verstrekt een bedrag van @, welk 
bedrag schuldenaar ter leen heeft ontvangen en derhalve schuldig is aan schuldeiser, 
welke schuldbekentenis schuldeiser aanneemt. 
2. Rente 
1. Schuldenaar moet vanaf heden over het hiervoor vermelde geleende bedrag of het 

restant daarvan - hierna te noemen: de hoofdsom - een rente betalen van @ 
procent per jaar. 

2. De rente dient telkens per @kwartaal@maand@jaar achteraf te worden voldaan, 
voor het eerst op @ over de dan verstreken periode. 

3. Aflossing 
1. De hoofdsom dient in @ gelijke termijnen te worden afgelost, waarvan de eerste 

vervalt op @. 
 De hoofdsom of het niet afgeloste gedeelte daarvan, inclusief de nog lopende rente, 

dient uiterlijk op @ geheel te zijn afgelost. 
2. Schuldenaar is gerechtigd de hoofdsom geheel of gedeeltelijk vervroegd, boetevrij, 

af te lossen mits in ronde sommen van vijftig euro (€ 50,00). 
4. Opeisbaarheid 
1. De hoofdsom is, met uitzondering in de gevallen hierna genoemd, niet opeisbaar 

vóór @. 
2. De hoofdsom met rente is direct opeisbaar: 
 a. zodra schuldenaar in verzuim is ten aanzien van enige verplichting uit hoofde 

van deze akte; 
 b. zodra enig executoriaal beslag ten laste van schuldenaar wordt gelegd of een 

ten laste van schuldenaar gelegd conservatoir beslag overgaat in de 
executoriale fase; 

 c. bij faillissement van schuldenaar, of aanvraag daartoe, bij surséance van 
betaling van schuldenaar, of aanvraag daartoe, indien aan schuldenaar 
schuldsanering wordt verleend, of een verzoek daartoe; 

  @variant@ 
 d. indien de zeggenschap over de activiteiten van schuldenaar ten gevolge van 

overdracht of andere overgang van aandelen, uitgifte van aandelen, overgang 
van stemrecht op aandelen, juridische fusie of splitsing of anderszins, door een 
of meer anderen dan degene(n) bij wie de zeggenschap voordien berustte, 
wordt verkregen in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, 
ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van toepassing 
zijn; 

  @einde variant@ 
 e. indien een schuldenaar-natuurlijk persoon overlijdt dan wel een schuldenaar-

rechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt te bestaan. 
5. Verrekening 
Schuldenaar kan geen beroep doen op verrekening. 
6. Betalingswijze 
Alle betalingen zullen moeten geschieden op een door schuldeiser aan te geven wijze en 
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plaats. 
7. Verzuim 
1. Het verzuim treedt in wanneer schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een 

schriftelijke aanmaning, waarbij hem een termijn van tenminste zeven dagen voor de 
nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

2. Elke dag dat schuldenaar in verzuim is verbeurt hij aan schuldeiser een direct 
opeisbare boete van @ euro (€ @) onverminderd het recht van schuldeiser 
schadevergoeding te vorderen. 

8. Hoofdelijkheid 
Wanneer de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op twee of meer 
rechtsopvolgers van schuldenaar overgaan, zijn deze niet hoofdelijk verbonden. 
9. Kosten 
Alle kosten aan de betaling en de invordering van de hoofdsom en/of rente verbonden, 
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van schuldenaar. 
10. Mededelingen, Woonplaatskeuze 
1. Alle mededelingen, kennisgevingen en verzoeken respectievelijk vorderingen die op 

grond van deze akte plaatsvinden respectievelijk worden ingesteld, zullen 
geschieden per elektronische gegevensdrager, aangetekende brief met bericht van 
ontvangst of exploot 

2. Indien mededelingen, kennisgevingen en verzoeken respectievelijk vorderingen per 
elektronische gegevensdrager hebben plaatsgevonden respectievelijk zijn ingesteld, 
dienen deze op straffe van verval onverwijld per aangetekende brief met bericht van 
ontvangst of exploot te worden bevestigd, waarbij de datum van verzending per de 
elektronische gegevensdrager geldt als datum van ontvangst. 

3. Ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats op de 
in de comparitie van deze akte vermelde adressen. 

 Partijen zijn bevoegd door middel van een kennisgeving aan de andere partij een 
 andere woonplaats binnen Nederland te kiezen. 


