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Artikel 1. De Lening (het deposito) 
1.1. Geldgever zal op basis van de hierna te formuleren 
voorwaarden aan Geldnemer ter leen verstrekken, gelijk deze bij 
Geldgever ter leen zal opnemen, een bedrag van tenminste EUR 
5.000, hierna te noemen de “Lening”. 
1.2. De ingangsdatum van de Lening is gelijk aan de valutadatum 
waarop de Lening op grond van de van Geldgever ontvangen 
opdracht bij beschikbaarheid van het bedrag van de Lening op de 
spaarrekening van Geldgever bij Geldnemer door laatstgenoemde 
wordt opgenomen.  
 
Artikel 2. Rente  
2.1 Geldnemer zal over het opgenomen en nog niet afgeloste bedrag 
van de Lening aan Geldgever een tussen partijen overeengekomen 
rente verschuldigd zijn. Deze rente zal achteraf per jaar worden 
voldaan, voor het eerst een jaar nadat de Lening is opgenomen. De 
rente over het jaar waarin aflossing van de Lening plaatsvindt, zal 
tegelijkertijd met de aflossing worden voldaan.  
2.2 De berekening van de rente vindt plaats op basis van het 
werkelijke aantal dagen van zowel de maand als het jaar (jaar juist / 
maand juist).  
 
Artikel 3. Aflossing 
3.1 Geldnemer zal de Lening ineens aflossen nadat de contractueel 
overeengekomen looptijd van de Lening verstreken zal zijn, 
gerekend vanaf de ingangsdatum van de Lening, zoals bepaald in 
artikel 1.2. 
3.2 Vervroegde aflossingen zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 4. Betaling 
Geldnemer zal alle betalingen van rente en aflossingen en van 
hetgeen zij verder ter zake de Lening verschuldigd zal zijn, op de 
vervaldag in Euro’s voldoen op de spaarrekening van Geldgever bij 
Geldnemer. 
 

Artikel 5.  Vertragingsrente 
5.1 Onverminderd het recht van Geldgever om alsdan het totaal 
uitstaande bedrag van de Lening op te eisen, zal Geldnemer, bij niet- 
of niet volledige voldoening van enig uit hoofde van de Lening door 
haar verschuldigd bedrag  op de vervaldag, vanaf de vervaldag tot 
en met de dag van voldoening over het niet of te weinig betaalde 
bedrag, een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van de 
verschuldigde rente vermeerderd met 1,0% op jaarbasis. 
5.2 De vertragingsrente is te allen tijde opeisbaar zonder dat enige 
voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist. 
  
Artikel 6.  Vervroegde opeisbaarheid 
6.1 Al hetgeen Geldnemer ter zake de Lening aan Geldgever is 
verschuldigd, is terstond opeisbaar, zonder dat enige voorafgaande 
ingebrekestelling nodig zal zijn, één en ander met inachtnaming van 
het bepaalde in artikel 7.3: 
a) bij niet- of niet volledige nakoming door Geldnemer van haar 
verplichtingen ter zake de Lening; 
b) in geval van faillissement, aangifte of verzoek tot faillietverklaring, 
aanbieding van akkoord buiten faillissement, aanvraag van 
surséance van betaling van Geldnemer of in het geval van 
toepassing van de noodregeling als bedoeld in Afdeling 3.5.5 Wet 
financieel toezicht (“Wft”) op Geldnemer; 
c) in geval van ontbinding, liquidatie of feitelijke stopzetting van het 
bedrijf van Geldnemer of indien het bedrijf van Geldnemer zodanig 
wordt gewijzigd dat het bedrijfsmatige karakter daardoor in 
overwegende mate verandert.  
d) in geval op eigendommen van Geldnemer executoriaal beslag 
wordt gelegd en zodanig beslag niet vóór feitelijke tenuitvoerlegging 
zal zijn opgeheven; 
e) bij verlies van rechtspersoonlijkheid van Geldnemer. 
6.2 Geldgever machtigt de Nederlandsche Bank in geval van 
faillissement, toepassing van de noodregeling als bedoeld in Afdeling 
3.5.5 Wft of ontbinding van Geldnemer aan deze overeenkomst 
bekendheid te geven. 
 
 
 

Artikel 7. Achterstelling  
7.1 De vordering tot terugbetaling van de hoofdsom van de Lening is 
achtergesteld bij de niet-achtergestelde concurrente en/of preferente 
vorderingen van andere bestaande en eventueel toekomstige 
crediteuren van Geldnemer, met inbegrip van Geldgever in 
voorkomend geval (als bedoeld in artikel 3:277, tweede lid BW). In  
geval van faillissement, toepassing van de noodregeling als bedoeld 
in Afdeling 3.5.5 Wft of ontbinding van de Geldnemer, is de vordering 
tot terugbetaling van het alsdan nog niet vervallen deel van de 
resterende hoofdsom van de Lening slechts betaalbaar of 
verrekenbaar nadat alsdan bestaande preferente en concurrente 
crediteuren volledig zijn voldaan, dan wel met bedoelde crediteuren 
een regeling of akkoord is getroffen, waarbij zij volledige kwijting 
hebben verleend tegen voldoening van  een gedeelte van hun 
vordering. 
7.2 De hiervoor bedoelde achterstelling geldt niet ten opzichte van 
vorderingen van andere crediteuren van Geldnemer waarop 
eveneens een achterstelling van toepassing is. De vorderingen tot 
terugbetaling van de hoofdsom van de Lening zijn tenminste gelijk in 
rang met alle andere huidige en toekomstige vorderingen op 
Geldnemer waarop enige achterstelling van toepassing is. 
7.3 Geldnemer verbindt zich niet tot betaling of verrekening van 
bedoelde achtergestelde vordering over te zullen gaan en Geldgever 
verplicht zich zodanige betaling en verrekening niet te zullen 
aannemen, voordat de Nederlandsche Bank de ongedaanmaking 
van de achterstelling schriftelijk heeft goedgekeurd, welke 
goedkeuring geacht kan worden te zijn verleend voor de in artikel 3 
omschreven aflossing. De Nederlandsche Bank zal die goedkeuring 
uitsluitend verlenen voor zover in Geldnemer kapitaal ter vervanging 
van de achtergestelde vordering wordt ingebracht, dan wel voor 
zover de solvabiliteit van Geldnemer, welke door de Nederlandsche 
Bank wordt berekend volgens haar richtlijnen ook na opheffing van 
de achterstelling voldoende is 
7.4 De vordering van Geldgever ter zake de Lening valt niet onder 
het bereik van het in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 Wft  en het 
verder in het Besluit bijzondere prudentiele maatregelen, 
beleggerscompensatie en depositogarantie Wft uitgewerkte 
zogenaamde depositogarantiestelsel.  
7.5 Indien na de ingangsdatum van de Lening wet- of andere 
regelgeving van kracht wordt op grond waarvan Geldnemer ter zake 
de Lening nadere regels worden opgelegd ofwel Geldnemer op 
grond daarvan nadere regels ten opzichte van Geldgever zou 
moeten bedingen in verband met de in de Voorwaarden 
GarantiEurodeposito genoemde voorwaarden waaronder 
terugbetaling van de Lening moet of kan plaatsvinden, dan worden 
die nadere regels zoals deze worden opgelegd of door Geldnemer 
ten opzichte van Geldgever ter zake de Lening zouden moeten 
worden bedongen geacht terstond na het van kracht worden van de 
betreffende wet- of andere regelgeving op de Lening van toepassing 
te zijn, ten opzichte van Geldgever te zijn bedongen, onderdeel uit te 
maken van de onderhavige voorwaarden en bindend te zijn voor 
Geldnemer en Geldgever. 
 
Artikel 8. Boekenclausule  
Ten aanzien van het bedrag en de oorzaak van al hetgeen door 
Geldnemer verschuldigd is, levert de boekhouding van Geldnemer 
volledig bewijs op, onverminderd het recht van Geldgever tot het 
leveren van tegenbewijs. 
 
Artikel 9. Registratie  
Elk der partijen is gerechtigd het voor hem of haar bestemde 
exemplaar van de akte te doen registreren.  
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en jurisdictie  
10.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
10.2 Alle geschillen welke met betrekking tot de overeenkomst 
mochten ontstaan of daarmee verband houden zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement 
Amsterdam.  

 


