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Ondernemerslening 
 

 

Ondergetekenden: 
 

1. ................................................... (naam) ................................................... 

(adres) ................................................... BSN, hierna te noemen "geldgever" 

en 
2. ................................................... (naam) ................................................... 

(adres) ................................................... BSN, hierna te noemen "ondernemer" 

(i.g.v. van een BV het fiscaal nummer vermelden) 

 
 

overwegen als volgt: 

 

- dat ondernemer een onderneming heeft en behoefte heeft aan financiering; 

- dat geldgever bereid is een lening te verschaffen; 
- dat geldgever een lening zal verstrekken onder zakelijke voorwaarden. 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 

1. geldgever leent aan ondernemer een bedrag van € ................................., zegge 

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

 
2. De lening wordt door ondernemer afgelost ……………. jaar na ondertekening van deze 

overeenkomst. Partijen kunnen overeenkomen de looptijd van de lening te verlengen. 

  

3. Ondernemer zal aan geldgever een rente vergoeden van ………………………%. De rente 
zal steeds nadat een periode van 12 maanden is verstreken door de ondernemer binnen 

14 dagen worden voldaan op de volgende bankrekening van geldgever 

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

 

4. Ondernemer verplicht zich om het geleende geld uitsluitend te gebruiken ter 
financiering van bestanddelen die tot het verplichte ondernemingsvermogen behoren. 

 

5. Schuldenaar verbindt zich om, zolang hij de uit deze overeenkomst voortvloeiende 

schuld, ter zake van de hoofdsom, rente en kosten, niet volledig aan schuldeiser heeft 
afgelost en betaald, op eerste verzoek van schuldeiser zekerheid te verlenen van een zo 

hoog mogelijke rang voor de zijn uit hoofde van de geldlening en/of het in deze 

overeenkomst bepaalde ten opzichte van schuldeiser voortvloeiende verplichtingen.  

 
6. Rente en hoofdsom zijn onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling is vereist, 

bij faillissement, bij aanvraag van surseance van betaling, als er beslag wordt gelegd op 

aan ondernemer toebehorende zaken, bij overlijden of onder curatelestelling van de 

ondernemer, bij niet tijdige betaling van rente en/of aflossing en/of bij het staken van de 

onderneming. 
 

7. Alle kosten waartoe deze geldlening aanleiding geeft, daaronder begrepen die welke 

de geldgever zal maken ter behoud en uitoefening van zijn rechten (in en buiten rechte), 

komen ten laste van de ondernemer. 
 

8. Ondernemer is te allen tijde bevoegd de schuld zonder boeterente of andere kosten af 

te lossen. 
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9. Op deze overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht. Geschillen inzake 

deze overeenkomst zullen worden beslecht door de competente rechter. 

 

 
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakte en getekend te  

 

................................................... op ................................................... 

 
 

 

 

geldgever ................................................... 
 

 

 

 

ondernemer ................................................... 
 

 


