
Model leningsovereenkomst eigen woning 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1. De heer/mevrouw [naam],geboren [geboortedatum], wonende [adres] te [plaats], of 

[bedrijfsnaam] B.V., statutair gevestigd te [plaatsnaam], kantoorhoudend aan de [adres] te  

[plaatsnaam], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de heer/mevrouw 

[naam],  

hierna te noemen de ‘leninggever’; 

 

 en 

 

2.a. de heer/mevrouw [naam],geboren [geboortedatum],wonende [adres] te [woonplaats], gehuwd 

met  [naam], 

2.b. de heer/mevrouw [naam],geboren [geboortedatum], wonende [adres] te [woonplaats], gehuwd 

met [naam], 

 

hierna gezamenlijk te noemen de ‘leningnemer’; 

ondergetekenden 1, 2a en 2b hierna gezamenlijk ook te noemen ‘partijen’. 

 

In aanmerking nemende: 

 

• dat de leninggever bereid is een geldlening te verstrekken aan leningnemer ter financiering 

van een woning, welke geldlening leningnemer wenst te aanvaarden; 

• dat partijen zijn overeengekomen dat, zulks ter financiering van de bouw respectievelijk 

verbouwing van een woning, leningnemer extra gelden kan opnemen zodanig dat het totaal 

van de geldlening ten hoogste €[bedrag] bedraagt; 

• dat partijen een eigenwoningschuld beogen zoals bedoeld in artikel 3.119a Wet IB 2001;  

• dat partijen de voorwaarden van deze geldlening bij schriftelijke overeenkomst wensen vast te 

leggen; 

 

Zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1: Hoofdsom 

De leninggever heeft op [datum] aan leningnemer een lening verstrekt van €[bedrag], welk bedrag 

leningnemer in leen heeft aanvaard. Voornoemd bedrag geldt als maximum van de overeengekomen 

lening. Zolang door de leningnemer bij de leninggever een lager bedrag is opgenomen dan €[bedrag], 

geldt dat lagere bedrag als de hoofdsom van de lening. 

 

Artikel 2: Rente 

De geldlening draagt een rente van[aantal]% per jaar over de periode ingaande [datum] 20[jaartal] tot 

[datum] 20[jaartal].  De rente is maandelijks bij achterafbetaling verschuldigd, volgens bijlage 1. 

 

Artikel 3: Looptijd en aflossing 

Aflossing zal geschieden in 360 maandelijkse termijnen op annuïteitsbasis, volgens bijlage 1. 

Vervroegde aflossing is mogelijk tot het hele resterende bedrag, zonder berekening van boeterente. 

 

Artikel 4: Betaalwijze 

De door leningnemer verschuldigde termijnen moeten op de vervaldag zijn bijgeschreven op een door 

leninggever op te geven rekening, tenzij de leninggever een andere wijze van betaling voorschrijft. 

Hetzelfde geldt voor de overige betalingen in verband met deze geldlening. 


