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OVEREENKOMST VAN GELDLENING 

(zeer eenvoudig; alleen in geval van lenen aan eigen kind gebruiken) 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1. …………………………………………………………………………, 

 hierna te noemen: "de Schuldenaar"; 

 

2. …………………………………………………………………………, 

 hierna te noemen: "de Schuldeiser", 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

1. de Schuldenaar kind van de schuldeiser is; 

2. de Schuldenaar voornemens is een woning in eigendom te verwerven/te 

verbeteren doch niet over voldoende financiële middelen beschikt; 

3. de Schuldenaar de Schuldeiser heeft verzocht het hierna in artikel 1 gemelde 

geldbedrag ten titel van geldlening beschikbaar te stellen onder de hierna gemelde 

bedingen; 

4. de Schuldeiser aan de Schuldenaar heeft gemeld aan het hierna gemelde verzoek 

tegemoet te komen, 

 

zijn overeengekomen: 

 

Geldlening. 

Artikel 1. 

De Schuldenaar heeft op ………………..……… van de  Schuldeiser onder beding van 

hoofdelijkheid ter leen ontvangen en is deswege hoofdelijk aan de Schuldeiser schuldig 

de som van ……………………………….… (€ ……….), hierna ook aan te duiden als: 

"de Hoofdsom", welke schuldigerkenning de Schuldeiser bij deze aanneemt. 

 

Aflossing. 
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Artikel 2. 

1. De Hoofdsom moet door de Schuldenaar worden afgelost in twaalf (12) gelijke 

maandtermijnen van ………………………………… (€ ……….), te voldoen per 

de eerste kalenderdag van iedere maand, voor het eerst op ….…………………… 

………………………………….…  en zo vervolgens, zodat mitsdien uiterlijk op 

……………………………………………..… de Hoofdsom dient te zijn afgelost. 

2. Vervroegde aflossing van de Hoofdsom (of een gedeelte daarvan) is te allen tijde 

toegestaan, mits in ronde sommen van éénhonderd euro (€ 100,00) of veelvouden 

daarvan en mits bijbetalende de rente over het af te lossen bedrag tot de dag van 

de aflossing. 

 

Rente. Rentevaste periode. 

Artikel 3. 

1. Over de Hoofdsom, respectievelijk het restant daarvan, zal door de Schuldenaar 

een rente worden vergoed van ……procent (....%) per jaar, te betalen in 

maandtermijnen op de eerste kalenderdag van iedere maand, te voldoen voor het 

eerst op ………………………………… over het alsdan verstreken tijdvak, en zo 

vervolgens. 

2. Het gemelde rentepercentage kan uitsluitend in onderling overleg worden herzien. 

 

Opeisingsgronden. 

Artikel 4. 

In afwijking van het in artikel 2 bepaalde zal de Hoofdsom, respectievelijk het restant 

daarvan, vermeerderd met de lopende rente en kosten, ineens en in een som opeisbaar 

zijn indien: 

- de Schuldenaar in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens de 

Schuldeiser uit hoofde van deze geldleningsovereenkomst, waarbij de 

Schuldenaar in gebreke zal zijn door het enkel verloop van de bepaalde tijd of het 

enkel plaatsgrijpen van een nalatigheid; 

- indien de Schuldenaar surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement 

wordt verklaard, ten aanzien van de Schuldenaar schuldsanering natuurlijke 

personen wordt aangevraagd, dan wel indien enig executoriaal beslag ten laste van 

de Schuldenaar wordt gelegd of indien een ten laste van de Schuldenaar gelegd 
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conservatoir beslag overgaat in een executoriaal beslag; 

- de Schuldenaar overlijdt; 

- de Schuldenaar onder curatele wordt gesteld of op enigerlei andere wijze de vrije 

beschikking over zijn gehele vermogen verliest. 

 

Boeterente en overige bepalingen. 

Artikel 5. 

1. Indien een door de Schuldenaar te betalen bedrag niet binnen acht dagen na de 

voor de voldoening bepaalde dag door de Schuldeiser is ontvangen, is de 

Schuldenaar gehouden terstond, vanaf de dag voor de voldoening bepaalde dag tot 

de dag van betaling, een boete van één procent (1%) per maand over het niet tijdig 

betaalde bedrag, te voldoen. Bij het berekenen van de boete wordt een gedeelte 

van een maand als een volle maand aangemerkt. Het overigens omtrent de 

gevolgen van tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de 

Schuldenaar bepaalde blijft onverminderd van kracht. 

2. Alle betalingen moeten geschieden door storting of overschrijving op een door de 

Schuldeiser aan te wijzen bankrekening, vrij van kosten en zonder enige korting 

of compensatie. 

3. De Schuldenaar is in verzuim door het verstrijken van een bepaalde termijn, of 

door tekortkoming -ongeacht de toerekenbaarheid daarvan- in de nakoming van 

een bepaling van deze geldleningsovereenkomst, zonder dat enige 

ingebrekestelling of soortgelijke akte zal zijn vereist. 

 

Kosten. 

Artikel 6. 

Alle kosten verbonden aan de betaling en de invordering van de Hoofdsom, dan  

wel het resterend gedeelte daarvan, en/of rente zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk, komen ten laste van de Schuldenaar. 

 

Forum- en rechtskeuze. 

Artikel 7. 

1. Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze 

overeenkomst zijn of zullen ontstaan is de rechter van de woonplaats van de  
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Schuldeiser, bij uitsluiting bevoegd. 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Getekend: 

te ____________________ te ____________________ 

op ____________________ op ____________________ 

 

 

 

 

____________________ _____________________ 

de Schuldenaar de Schuldeiser 

 

 

Goedschrift: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

De Schuldenaar schrijf voluit en eigenhandig op deze lijntjes: 

"Goed voor (volgt bedrag van de hoofdsom) vermeerderd met renten en kosten." 

 


