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LE E NO VE RE E NK O M ST  
 
 
De heer / mevrouw (naam lener), wonende aan (adres) te (woonplaats), hierna ‘lener’ 
genoemd, 
 
en 
 
Coöperatie Gedeelde Weelde B.A., gevestigd aan Dopplerdomein 4D, 6229 GN te 
Maastricht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64766985 en 
vertegenwoordigd door haar bestuursleden Dominique Sleijpen en Luuk Rövekamp, hierna 
‘ontvanger’ genoemd, 
 
komen het volgende overeen: 
 
 
1. Hoofdsom, ingang en doel 
- Lener verstrekt aan ontvanger een lening van € (bedrag in cijfers), zegge (bedrag in 

letters) euro. 
- De leenovereenkomst gaat in vanaf het moment dat het geleende bedrag op de 

bankrekening NL17 TRIO 0391 0874 36 van ontvanger staat. 
- Ontvanger gebruikt de lening voor de financiering van de Gedeelde Weelde winkel. 
 
2. Rente 
- Lener ontvangt een rente van 4% per jaar over het uitstaande bedrag. 
- De rente wordt jaarlijks in de maand december vergoed in de vorm van een in de 

Gedeelde Weelde winkel te besteden waardebon. 
- De waardebon is t.e.m. het einde van het volgende kalenderjaar na uitgifte in te 

wisselen, na deze periode komt de waardebon te vervallen. 
- De waardebon is niet in te wisselen voor geld. 
 
3. Looptijd en aflossing 
- De lening heeft een looptijd van (aantal jaar in letters) jaar en wordt afgelost op (datum 

in letters). 
- Ontvanger mag de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen. 
 
4. Opzegging en overdraagbaarheid 
- Lener kan de lening tussentijds niet opzeggen maar kan uiteraard met ontvanger 

overleggen over de mogelijkheden van vervroegd aflossen. 
- De lening is zonder wederzijdse instemming van lener en ontvanger niet overdraagbaar. 
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5. Opeisbaarheid 
- Lener kan de lening direct en zonder voorafgaande opzegging en ingebrekestelling 

opeisen als ontvanger haar verplichtingen tegenover lener niet nakomt, surseance van 
betaling aanvraagt of failliet verklaard wordt. 

 
6. Risico’s 
- Lener is op de hoogte van de risico’s van het uitlenen van geld. 
 
7. Overige bepalingen 
- Mocht de Gedeelde Weelde winkel op 31 december 2018 nog niet zijn geopend, dan zal 

ontvanger de lening aan lener per omgaande terugbetalen tenzij anders wordt 
overeengekomen. 

- Lener zal adreswijzigingen evenals andere wijzigingen die voor de leenovereenkomst 
relevant zijn per omgaande schriftelijk aan ontvanger doorgeven. 

 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Maastricht op (datum in letters), 
 
 
Lener Ontvanger  
   

(naam lener) Dominique Sleijpen Luuk Rövekamp 
 


