Leenovereenkomst voor Jersey Boerderij
Overeenkomstnummer: [NR]

[NAAM UITLENER] wonende/kantoorhoudend [STRAATNAAM, POSTCODE EN HUISNUMMER] te
[WOONPLAATS], hierna te noemen “uitlener”, en
Jacob Beeker, geboren te Groningen op 9 september 1974, wonende te Apollo 4A, 3769 TD
Soesterberg, ten deze handelende onder naam: JERSEYVLEESBESTELLEN.NL welke onderneming is
gevestigd op voormeld adres en is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer:
32161306, hierna te noemen “lener”,
komen het volgende overeen:
Artikel 1
Lening
De uitlener stelt aan de lener ter beschikking/leent aan lener een bedrag van [BEDRAG], hierna te
noemen de “hoofdsom”. Het overboeken van het geleende geld gebeurt binnen 14 dagen na het
ondertekenen van deze overeenkomst door overboeking op de rekening bij de Rabobank met het
nummer NL30 RABO 0168 4933 65 t.n.v. Jerseyvleesbestellen te Soesterberg onder vermelding van
“leenovereenkomstnummer [NR]”.
Artikel 2
Doel van de lening
De lening is bedoeld voor de aanschaf en exploitatie van grond, stallen, bedrijfswoning en agrarische
werktuigen met als doel het natuurzuiver opfokken van Jersey stierkalveren.
Artikel 3
Vaststelling van de rente
De rente van de lening bedraagt:
□0%: de lening wordt belangeloos verstrekt
□1% in geld: rentevergoeding vindt plaats per bankoverschrijving.
□2% in natura: rentevergoeding vindt plaats in waardebonnen te besteden in de boerderijwinkel.
□2% aan de lokale voedselbank: de rentevergoeding vindt plaats in natura aan de lokale
voedselbank.
Artikel 4
Looptijd en terugbetaling van de hoofdsom
De lening wordt verstrekt met een looptijd van
□5 jaar
□10 jaar
□15 jaar
□20 jaar
De startdatum van de looptijd van de lening is de datum van bijschrijving op rekeningnummer van
lener.
Artikel 5
Rentebetaling
De startdatum van de rentevergoeding op de datum van bijschrijving op rekeningnummer van lener.
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De rentevergoeding vindt jaarlijks plaats uiterlijk op 31 december van elk jaar en een kalenderjaar na
de startdatum van de looptijd van de lening, voor het eerst op 31 december 2017 derhalve.
In geval van rente vergoeding in geld vindt overschrijving plaats naar [REKENINGNUMMER].
In geval van rente vergoeding in natura worden de waardebonnen per mail toegestuurd naar het
emailadres [EMAILADRES].
In geval van rentevergoeding aan de lokale voedselbank wordt het vlees in september door ons
overgedragen.
Artikel 6
Vervroegd aflossen
In afwijking van het voorgaande is de lener bevoegd om vervroegd af te lossen en wel onbeperkt.
Indien tot vervroegde aflossing wordt overgegaan zal lener uitlener daar tijdig van berichten.
Indien niet tot de aanschaf van een onroerend goed kan worden overgegaan voor
1-3-2017 wordt deze overeenkomst ontbonden en zal de hoofdsom en verschuldigde rente van de
startdatum van de rentevergoedig tot overschrijfdatum aan uitlener worden overgeschreven naar
[REKENINGNUMMER] uiterlijk binnen 14 dagen nadat onherroepelijk vaststaat dat het onroerend
goed zoals bedoeld niet aangeschaft zal worden.
Artikel 7
Vervroegde opeisbaarheid
In afwijking van het voorgaande is het geleende bedrag onmiddellijk opeisbaar indien het aan te
schaffen onroerend goed in beslag wordt genomen, indien bedoelde onroerende zaak of een deel
daarvan wordt verkocht, tenzij de verkoopopbrengst wordt geherinvesteerd in vervangend
onroerend goed, indien lener het vrije beheer over zijn vermogen verliest c.q. failliet wordt verklaard.
Dit laatste geldt ook indien één van de andere ondernemingen van lener failliet wordt verklaard.
Artikel 8
Gevallen waarin de leenovereenkomst niet voorziet
Alle betwistingen in verband met de uitvoering en/of interpretatie van de leenovereenkomst zullen
worden onderworpen aan het Nederlandse recht en zullen door mediation worden opgelost. Indien
mediation niet leidt tot oplossing van het geschil, kan het geschil aan de Kantonrechter te
Amersfoort worden voorgelegd.
Opgemaakt te Soesterberg, op [DATUM] in tweevoud, waarvan de lener en de uitlener verklaren hun
originele exemplaar te hebben ontvangen.
Handtekening uitlener:

Handtekening lener:

[NAAM UITLENER]

Jerseyvleesbestellen.nl
Jacob Beeker

………………………………………….

………………………………………….
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