
LEENOVEREENKOMST 

..................... wonende op de ...................... te ............ email: .......... hierna noemende 'uitlener' en 

de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag gevestigd op de Witte de Withstraat 125-127 te Den Haag, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nummer 62827049, hierna te noemen 'lener' komen het 

volgende overeen: 

Artikel 1 

Hoofdsom 

De uitlener stelt aan de lener ter beschikking een bedrag van € 5000,- zegge vijfduizend euro, hierna 

te noemen 'hoofdsom'. De terbeschikkingstelling gebeurt door bijboeking per de eerste van de 

maand mei 2020 op bankrekening NL92 SNSB 0946 2821 96 van lener. 

Artikel 2 

Doel van de lening 

De lening is bedoeld voor de aankoop van het pand Witte de Withstraat 125-127 waar Voedsellokaal 

De Gymzaal is gevestigd en zal uitsluitend voor dit doel worden aangewend. 

Artikel 3 

Vaststelling van de lening 

Er wordt geen rente berekend over de hoofdsom. Wel krijgt lener voor de duur van de lening per 1 

mei jaarlijks een groentepakket van Lekkernassûh. Daarnaast gratis toegang tot het openingsfeest als 

de koop van het pand rond is met een maaltijd van de Volkskeuken. 

Artikel 4 

Looptijd en terugbetaling van de hoofdsom 

De schuld dient te zijn afgelost per 1 mei 2030. De eerste twee jaar, dus in 2021 en 2022 vindt er 

geen aflossing plaats. Vanaf 1 mei 2023 ontvangt lener jaarlijks op 1 mei één-achtste deel van de 

lening te weten € 625,- op zijn of haar bankrekening ............ 

Artikel 5 

Opzegging 

De lening kan gedurende de looptijd niet worden opgezegd, behalve zoals voorzien in artikel 6 en 

artikel 8. Wel kan de lening door een ander worden overgenomen zoals voorzien in artikel 7. 

Artikel 6 

Opeisbaarheid 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden 

opgeëist, en de lening geldt als opgezegd indien: 

- De lener achter is met betalen en dertig dagen na sommatie per aangetekend schrijven nog niet 

heeft betaald wat hij diende te betalen. 

- De lener op een andere wijze in strijd handelt met deze overeenkomst. 

- Er met betrekking tot de lener een aanvraag is gedaan, al dan niet door de lener zelf, voor 

faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van schuldsanering. 

- Ten laste van de lener executoriaal beslag is gelegd, zijn bedrijfsvoering staakt of wanneer 

aannemelijk is respectievelijk uitlener goede redenen heeft te veronderstellen dat één van deze 

omstandigheden zich zal voordoen. 



Artikel 7 

Overnemen van de lening door een andere uitlener 

De uitlener is gerechtigd om in zijn plaats iemand anders zijn lening over te laten nemen. De lener is 

verplicht dit verzoek van de uitlener per eerstvolgende 1 mei vanaf de datum van het verzoek van de 

uitlener te effectueren. Dit doet lener door betaling aan de uitlener van het nog openstaande bedrag 

van de lening, maar niet eerder dan nadat de nieuwe uitlener eerstvolgende 30 april vanaf de datum 

van het verzoek van de uitlener het bedrag van de openstaande lening op de bankrekening heeft 

overgemaakt. 

Artikel 8 

Andere kredieten of leningen 

Om het voor de lener mogelijk te maken na de koop van het pand over een langere periode dan 10 

jaar het nog niet afgeloste bedrag van leningen af te kunnen lossen, is de lener gerechtigd tot de 

afloop van de leencontracten in 2023 een bedrag van maximaal € 50.000 te lenen middels 

leenovereenkomsten als deze leenovereenkomst. De stichting is gerechtigd om met het geld van 

deze leningen andere lopende leningen vervroegd af te lossen. 

Artikel 9 

Inzicht in de financiële positie 

Het bestuur van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag dient voorafgaand aan elk jaar voor 1 

december van dat jaar een sluitende begroting te maken en goed te keuren.  

Tevens is de stichting verplicht voor 1 april van een bepaald jaar een financieel jaarverslag te maken 

en goed te keuren van het daaraan voorafgaande jaar. Van zowel de jaarlijkse begroting als het 

financieel jaarverslag verplicht de stichting zich de uitlener daar via publicatie of anderszins inzicht in 

te verschaffen. 

 

Van de akte zijn 2 exemplaren getekend en de toelichting is door uitlener en lener gezien. 

 

Den Haag  ...... 2020 

 

Handtekening uitlener      Handtekening lener 

 


