
 

Paraaf schuldenaar 1 Paraaf schuldeiser 

Voorbeeldovereenkomst van geldlening & gift 
Contractnummer 2020 - VOORBEELD 

 

De ondergetekenden: 

Naam:     Dhr. Schenker 

Adres:     Hoofdstraat 123 

Postcode en Woonplaats:  7213AB Gorssel 

verder schuldeiser genoemd 

 

En   

Naam:     Mevr. Schenker 

verder partner-schuldeiser genoemd 

EN 

Vereniging Scouting IJsselgroep te Gorssel met KvK-nummer 08172128 en RSIN nummer 

819129306, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk, te weten: 

Niels Meijerink, voorzitter en Marianne Straver, penningmeester 

verder schuldenaar genoemd,  

 

Komen een leningsovereenkomst overeen met de volgende voorwaarden: 

 

1. Hoofdsom 

De schuldeiser heeft op 1 september 2020 een geldlening & gift verstrekt door middel van 

overmaking op bankrekening NL28 INGB 0001 0157 85 ten name van Scouting IJsselgroep onder 

vermelding van het contractnummer 2020 – 1 ten bedrage van geldlening € BEDRAG. Zegge: 

BEDRAG euro en gift € BEDRAG. Zegge: BEDRAG euro. 

2. Doel van de lening & gift 

De lening & gift is bedoeld voor het kunnen uitvoeren van de nieuwbouw van het troephuis van 

Scouting IJsselgroep Gorssel en alles wat daarmee samenhangt waaronder het aanvullen van de 

financiële buffers. 

3. Rente 

Er is overeengekomen om geen rente over een weer te berekenen. 

4. Looptijd, aflossing en samenloop met periodieke gift 

De lening kent een looptijd van vier jaar te rekenen vanaf 1 september 2020. De hoofdsom moet 

zijn afgelost op 1 september 2024. De geldlening wordt afgelost in vier gelijke termijnen met een 

bedrag van € BEDRAG per jaar. De termijn is gelijk aan de gift zoals deze is vermeld onder artikel 

1. Geldlening & gift. De jaarlijkse aflossing vindt per de eerste van de maand september plaats, 

voor het eerst per 1 september 2021. 
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Schuldeiser en schuldenaar hebben een separate overeenkomst op basis van het 

standaardformat van de Belastingdienst opgesteld, waarin schuldeiser zich verplicht om 

gedurende vijf jaar elk jaar een vast bedrag gelijk aan het eerder vermelde jaarlijkse 

aflossingsbedrag & gift als periodieke gift aan Vereniging Scouting IJsselgroep te Gorssel te 

doneren. Hiermee lopen jaarlijkse aflossing en periodieke  gift tegen elkaar weg en zullen er 

derhalve geen geldstromen plaatsvinden. Deze separate overeenkomst maakt onlosmakelijk 

deel van de leningsovereenkomst en is daarom als bijlage opgenomen. 

5. Opzegging 

De lening kan door de schuldeiser niet worden opgezegd. 

6. Opeisbaarheid 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen na overlijden van de schuldeiser 

direct worden opgeëist zonder voorafgaande opzegging en zonder ingebrekestelling. 

7. Zekerheden 

Aan de lening is geen zekerheidsstelling gekoppeld. 

8. Vervroegd aflossen 

De schuldenaar mag niet vervroegd aflossen. 

9. Bepalingen 

• Schuldeiser heeft geen lening bij derden aangewend om de lening te financieren; 

• Het verstrekken van de lening met periodieke gift is geheel voor eigen risico van de 
schuldeiser. De schuldenaar wijst iedere aansprakelijkheid van de hand. Zo is schuldenaar 
bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor wijzigingen die op belastinggebied plaatsvinden en die een 
negatief effect voor schuldeiser tot gevolg hebben. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te PLAATS op DATUM 

 

 

Schuldenaar                                                                  Schuldeiser 

 

 

                                         

……………………………………………….                    ………………………………………………… 

 

(Niels Meijerink, voorzitter)                    (Dhr. Schenker) 

 

  

 

……………………………………………….                     ………………………………………………… 

(Marianne Straver, penningmeester)               (Mevr. Schenker) 


