
 

 

- Overeenkomst  - 

inzake achtergestelde geldlening 

 

 

Ondergetekenden: 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam]B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende aan de [adres], te [woonplaats], rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

statutair bestuurder de heer [naam], hierna te noemen ‘geldgever’;  

en 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] B.V., statutair gevestigd 

en kantoorhoudende aan de [adres], te [woonplaats], rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar statutair bestuurder de heer [naam], hierna te noemen ‘geldnemer’; 

 

hierna ook te noemen ‘partijen’; 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

• Geldnemer in het kader van de reorganisatie van de structuur van geldnemer/het uitbreiden van 

de activiteiten/herfinanciering van de financieringspositie/[invullen] behoefte heeft aan 

liquiditeiten en geldgever zich bereid heeft verklaard om geldnemer de noodzakelijke 

financiering door middel van een lening te verstrekken; 

 

Eventueel: 

• Geldgever de integrale financiële verantwoordelijkheden voor het verleden van geldnemer op 

zich neemt en financiële middelen inbrengt zodat het negatieve eigen vermogen van geldnemer 

wordt aangezuiverd; 

• Geldnemer geldgever ingevolge een overeenkomst van [datum] 20[jaartal] (bijlage 1) reeds een 

lening heeft verstrekt. Van deze lening is een bedrag van € [bedrag] nog niet afgelost; 

• Partijen voor de hiervoor genoemde lening de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden 

willen laten gelden in plaats van de in Bijlage 1 genoemde voorwaarden; 

• Geldnemer geldgever heeft verzocht haar de som van € [bedrag] (zegge: [bedrag voluit 

geschreven] euro) aanvullend te lenen en geldgever zich daartoe onder de navolgende 

voorwaarden bereid heeft verklaard; 

 

In alle gevallen: 

• Partijen de voorwaarden van beide bovengenoemde geldlening(en), hierna tezamen ‘de lening’ 

wensen vast te leggen; 

 

verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 Lening 

1. Geldgever verbindt zich om te lenen aan geldnemer gelijk geldnemer zich verbindt om van 

geldgever te lenen de somma van €[bedrag]  (zegge: [bedrag voluit geschreven] euro).  

 

Eventueel: 

2. Tezamen met de reeds bestaande en in de considerans genoemde lening bestaat de lening uit 

een bedrag van € [bedrag](zegge: [bedrag voluit geschreven] euro). Dit bedrag, dan wel het 

openstaande deel daarvan, wordt nader aangeduid als de ‘lening’.  

3. Deze overeenkomst is volledig en vervangt alle eerder opgemaakte geldlenings-

overeenkomsten. 


