
DE ONDERGETEKENDEN:

1. NAAM, wonende ADRES, hierna genoemd: “schuldeiser”
en
2. NAAM ONDERNEMING, gevestigd te ADRES, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder NAAM ONDERNEMER, hierna te 
noemen: schuldenaar,

OVERWEGENDE:

- dat de schuldeiser aan de schuldenaar een geldsom ad € BEDRAG,-- ter leen 
verstrekt voor de afkoop
van de lening aan FRANCHISE KETEN;
- dat partijen deze lening schriftelijk willen vastleggen;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. De schuldeiser verstrekt aan de schuldenaar ter leen een bedrag van BEDRAG 
euro (zegge:
bedrag in letters euro), welke lening de schuldenaar aanvaardt. De schuldeiser 
stelt de geldsom
op DATUM aan de schuldenaar ter beschikking, middels overboeking op 
rekeningnummer
REKENINGNUMMER schuldenaar.
2. De schuldenaar is over de hoofdsom of het restant daarvan een rente 
verschuldigd van X%
per jaar. De rente vervalt jaarlijks op 31 december, voor de eerste keer op 31 
december
20XX, over het alsdan verstreken tijdvak.
3. De schuldenaar moet de hoofdsom inclusief rente, in XX maandelijkse termijnen
aflossen, elk
groot XXX euro, voor de eerste maal per DATUM, en zo verder.
4. De schuldenaar is te allen tijde bevoegd de hoofdsom geheel of gedeeltelijk 
vervroegd af te
lossen. De schuldenaar is terzake van deze vervroegde aflossing geen boete 
verschuldigd.
5. De hoofdsom of het restant daarvan en de daarover verschuldigde rente zal 
terstond
opeisbaar zijn:
a. bij niet tijdige voldoening der rente en aflossing op de verschijndagen, 
zijnde elke
laatste dag van de maand;
b. bij faillissement van de schuldenaar;
c. bij het aanvragen door of verlenen aan de schuldenaar van surséance van 
betaling;
d. bij boedelafstand door de schuldenaar;
e. wanneer het vermogen van de schuldenaar of bestanddelen daarvan door derden
geheel of gedeeltelijk in beslag zullen worden genomen;
f. wanneer de schuldenaar zijn bedrijf staakt of hiervan een belangrijk gedeelte
verkoopt;
g. wanneer de schuldenaar komt te overlijden;
h. bij niet-nakoming of overtreding van de schuldenaar van enige bepaling dezer
overeenkomst of van door de wet aan deze opgelegde verplichtingen.
6. Alle kosten waartoe deze lening aanleiding geeft, of in de toekomst geven 
zal, daaronder die
welke de schuldeiser nodig zal oordelen te maken tot behoud en ter uitoefening 
van zijn
rechten, komen ten laste van de schuldenaar.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De 
bevoegde rechter is de
Nederlandse burgerlijke rechter.



Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te PLAATS op DATUM

Schuldeiser:

NAAM
..............................

Schuldenaar:

NAAM ONDERNEMING
NAAM schuldenaar

..............................


