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LENINGSOVEREENKOMST

Tussen ondergetekenden:
1.

xx
wonende te xx

Hierna genaamd de lener;
En :
2.

xx
wonende te xx

Hierna genaamd de uitlener;

Is overeengekomen hetgeen volgt:
1.
De lener verklaart schuldig te zijn wegens gelden heden als lening ontvangen, tegen kwijting,
de som van ………….. EUR aan de uitlener, die aanvaardt.
2.
De lener gaat de verbintenis aan de aan de uitlener verschuldigde som terug te betalen op
……………………… en hem te rekenen vanaf ………………….. tot de dag der terugbetaling
van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest te betalen naar rato van …………… ’s
jaars, betaalbaar op ……………. van ieder jaar, en voor de eerste maal op …………,
aanstaande (of uitvoerbaar in jaarlijkse termijnen of per kwartaal op de …………….. en de
……………. van ieder jaar en voor de eerste maal op …………… , aanstaande).
(Variante)
Deze lening wordt toegestaan voor een termijn van …….…... te rekenen vanaf heden, zodat
zij volledig zal moeten zijn terugbetaald op ………………….. .Zij wordt toegestaan tegen een
nominale intrestvoet van ……………. ’s jaars, van rechtswege zonder aanmaning betaalbaar
op ……………… van ieder jaar, en voor de eerste maal op ……………. aanstaande.
Het ontleende kapitaal moet worden terugbetaald in ………….. maandelijkse (of jaarlijkse)
betalingen (of per kwartaal) van ……………….. betaalbaar en eisbaar bij het verstrijken van
iedere maand (of jaar), de ………….. van iedere maand (of van ieder jaar).

De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de intrest zullen moeten
geschieden door storting op rekeningnummer …………………………………… van de uitlener.
De lener zal zich niet op schuldvergelijking kunnen beroepen.
Bij niet betaling op de vervaldag van voormelde intrest zal het bedrag van de hoofdsom der
lening onmiddellijk opeisbaar worden, zo de uitlener dit wenst, één maand na een
eenvoudig bevel tot betaling bij aangetekend schrijven (of deurwaardersexploot), dat
zonder gevolg is gebleven en waarin de uitlener dit voornemen heeft kenbaar gemaakt.
Onverminderd het voorgaande zal de intrest van rechtswege en zonder ingebrekestelling
worden verhoogd met ……………….. ’s jaars.
De uitlener zal eveneens het recht hebben om onmiddellijke teruggave van het geleende
geld te eisen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen (of bij niet-betaling van de
overeengekomen afkortingen binnen de maand na de vervaldag).
In deze gevallen is hij niet gehouden de lener in gebreke te stellen.
In geval van overlijden van de lener vooraleer de schuld is terugbetaald, zal er hoofdelijkheid
en ondeelbaarheid zijn onder alle erfgenamen tot terugbetaling van het kapitaal en de
intresten; de kosten van de door art. 877 BW voorgeschreven betekening komen ten laste
van de erfgenamen.
(eventueel)
Overdracht van loon en andere vorderingen.
Om de goede uitvoering te verzeker een van zijn verbintenissen maar slechts in geval van
niet-naleving ervan, doet de lener van heden af, ten gunste van de uitlener, die verklaart te
aanvaarden, tot beloop van de eisbare sommen, afstand van het wettelijk overdraagbaar
gedeelte van al zijn wedden, lonen en vergoedingen uit gelijk welke hoofde, zoals
werkloosheid, ziekte, ongeval, commissies, zowel bij de huidige als bij de toekomstige
werkgevers als bij de debiteuren van deze vergoedingen.
Verder doet de lener afstand aan de uitlener van al de vorderingen die hij in welke
hoedanigheid ook tegenover derden zou kunnen doen gelden en in het algemeen van de
legaten, erfenissen, opbrengst van het verzilveren van roerende en onroerende waarden,
vergoedingen ten gevolge van alle ongevallen, bankdeposito’s, spaardeposito’s of
postrekeningen, zonder dat deze opsomming beperkend is; de lener machtigt nu reeds
voornoemde ontlener om al deze tegoeden rechtstreeks te ontvangen enkel tegen kwijting
door de uitlener ondertekend.
In geval van vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling zal geen vergoeding voor
wederbelegging, verschuldigd zijn.
Tot uitvoering van deze overeenkomst, kiezen partijen woonplaats, te …………..
Alle kosten, ook die, welke de ontlener tot behoud en ter uitoefening van zijn rechten nodig
oordeelt, zijn ten laste van de lener.

Opgesteld en overeengekomen te Maldegem, op xx, in X exemplaren, waarvan elke partij
verklaart één exemplaar ontvangen te hebben.

Getekend,

De lener,

De ontlener,

Hebt u vragen over dit model of wenst u een contract op maat? Neem contact op voor een
afspraak via www.vanhoecke-advocaat.be.
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