ADDENDUM DEPOT OP OVEREENKOMST LENING 000000

DE PARTIJEN:
A.

De in Bijlage 1 (zijnde de Overeenkomst Lening, zoals hierna gedefinieerd) bij dit Addendum (zoals hierna
gedefinieerd) genoemde Investeerders (zoals gedefinieerd in Bijlage 1 van de Overeenkomst Lening) aan de
hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl
(de “Investeerders”), op basis van een verleende volmacht;

B.

Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl, statutair gevestigd te Heemstede (de “Stichting”), bekend in het
handelsregister onder nummer 63426927; rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.L. Diks, P.C. de Haes en
H.J.M.A. Lemmens;

C.

de vennootschap onder firma: Geldvoorelkaar.nl., kantoorhoudende te Veenendaal en ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 30286101 (“Geldvoorelkaar.nl”), rechtsgeldig vertegenwoordig door E.J.L.
Adams;

Bij een rechtspersoon:
D.
Bedrijfsnaam:
Rechtsvorm:
KvK nummer:
Statutair gevestigd/kantoorhoudend te (Plaats):
Klantnummer bij Geldvoorelkaar.nl:
(de ‘’Geldnemer’’),
Rechtsgeldige vertegenwoordigingsbevoegde:
Voorletters:
Tussenvoegsels:
Achternaam:
Geboortedatum:
Bij een natuurlijk persoon
Voorletters:
Tussenvoegsels:
Achternaam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Klantnummer bij Geldvoorelkaar.nl:
(de ‘’Geldnemer’’),
hierna gezamenlijk genoemd “Partijen” en ieder van hen een “Partij”,

NEMEN IN AANMERKING DAT:
A
B

de Investeerders, de Geldnemer en de Stichting op de datum van dit Addendum Depot (zoals hierna
gedefinieerd) een overeenkomst van geldlening zijn aangegaan (de “Overeenkomst Lening”); en
Partijen zijn overeengekomen dat de Stichting namens de Geldnemer een geldbedrag aanhoudt onder de
voorwaarden van dit addendum op de Overeenkomst Lening (het “Addendum Depot”),

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
1.

Addendum

1.1.

Dit Addendum Depot vult de Overeenkomst Lening aan en vormt daar een integraal onderdeel van.
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1.2.

Termen die in dit Addendum Depot zijn geschreven met een hoofdletter maar hierin niet zijn gedefinieerd, hebben
de betekenis daaraan gegeven in de Overeenkomst Lening.

1.3.

Met de term “Aflossingsmaandbedrag” wordt in dit Addendum Depot bedoeld het hoogste Maandbedrag
volgens het betaalschema dat aan de Overeenkomst Lening is gehecht als Bijlage 2. Een Aflossingsmaandbedrag
kan ook uitsluitend uit rente bestaan. Met de term ‘Maandbedrag’ wordt, net als in de Overeenkomst Lening,
bedoeld het in de Overeenkomst Lening (betaalschema) opgenomen toepasselijke bedrag dat de Geldnemer in
een maand aan de Investeerders verschuldigd is.

2.

Depot

2.1.

Geldnemer gaat ermee akkoord dat de Stichting namens de Geldnemer een bedrag van de Lening, gelijk aan
twee Aflossingsmaandbedragen (het “Verplichte Depotbedrag”), aanhoudt op de IBAN Stichting. De Stichting
verbindt zich hierbij jegens de Geldnemer om voornoemd bedrag voor Geldnemer in depot (het “Depot” en het
op enig moment in het Depot aanwezige bedrag het “Depotbedrag”) te houden onder de hierna genoemde
voorwaarden.

2.2.

Geldvoorelkaar.nl heeft zich jegens de Investeerders verbonden om de Lening namens hen te beheren en op
eigen naam voor rekening van de Investeerders nakoming te vorderen van de Geldnemer. In dat kader is
Geldvoorelkaar.nl ook bevoegd het Depot te beheren.

2.3.

In het geval dat de Geldnemer op enig moment een (gedeelte van een) Maandbedrag niet betaalt, kan
Geldvoorelkaar.nl de Stichting instrueren om het Depotbedrag aan te wenden om het door de Geldnemer niet
betaalde bedrag aan de Investeerders te doen toekomen (een dergelijke betaling door de Stichting hierna een
“Vervangende Betaling”). Geldvoorelkaar.nl is niet verplicht tot het geven van een dergelijke instructie aan de
Stichting en oefent deze bevoegdheid volledig naar eigen inzicht uit.

2.4.

Het is de Stichting niet toegestaan het Depotbedrag op enige wijze aan te wenden, anders dan op instructie van
Geldvoorelkaar.nl ter betaling van verplichtingen van de Geldnemer uit deze Overeenkomst Lening. Het
Depotbedrag kan niet worden aangewend ter betaling van door Geldnemer verschuldigde kosten en/of
vertragingsrente.

2.5.

Indien en voor zover mogelijk vanwege de hoogte van het Depotbedrag op dat moment, worden de laatste twee
Maandbedragen betaald uit het Depot op instructie van Geldvoorelkaar.nl, welke instructie Geldvoorelkaar.nl
hierbij reeds verstrekt aan de Stichting. Indien het Depotbedrag minder bedraagt dan het totaal van de nog
verschuldigde Maandbedragen, dan zal de Stichting het ertoe leiden dat het Depotbedrag als volgt wordt
aangewend (betaling vindt evenwel plaats op de momenten weergegeven in het betaalschema dat aan de
Overeenkomst Lening is gehecht als Bijlage 2):
1.
2.
3.
4.

ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
ter betaling van het bedrag van de aflossing welke deel uitmaakt van het laatste Maandbedrag;
ter betaling van de rente welke deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag; en
ter betaling van het bedrag van de aflossing welke deel uitmaakt van het één na laatste Maandbedrag.

2.6.

In enig ander geval waarin Geldvoorelkaar.nl instructie geeft tot een Vervangende Betaling, wordt enige betaling
uit het Depot eerst aangemerkt als betaling van rente en vervolgens van aflossing.

2.7.

Op het moment dat het Depotbedrag wordt aangewend voor een Vervangende Betaling, anders dan ter betaling
van één van de laatste twee Maandbedragen, wordt hiervan door Geldvoorelkaar.nl mededeling gedaan aan de
Investeerders en de Geldnemer. Geldnemer is in het geval van een dergelijke Vervangende Betaling verplicht het
Depot onmiddellijk aan te zuiveren tot het Verplichte Depotbedrag door overboeking van het ontstane tekort naar
de IBAN Stichting.

2.8.

Behoudens de verplichting van de Stichting om het Depotbedrag aan te wenden ter aflossing van de laatste twee
Maandbedragen als bedoeld in artikel 2.5 van dit Addendum Depot (zonder dat de Geldnemer het Depot dan
hoeft aan te vullen), is Geldnemer niet bevoegd tot het terugvorderen van het Depotbedrag of om
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Geldvoorelkaar.nl en/of de Stichting te instrueren het Depotbedrag (op een bepaalde manier) aan te wenden.
Geldnemer ontvangt geen rente over het Depotbedrag.
2.9.

Ongeacht de verplichting van de Geldnemer om het Depotbedrag gedurende de looptijd van de Lening door de
Stichting te laten bewaren, is Geldnemer gehouden om over het gehele op enig moment uitstaande bedrag van
de Lening rente te betalen als opgenomen in de Overeenkomst Lening.

2.10. De Stichting en Geldvoorelkaar.nl hebben geen recht op enige vergoeding voor haar diensten in verband met het
Depot.
3.

Slot

3.1.

De slotbepalingen van de Overeenkomst Lening zijn van overeenkomstige toepassing op dit Addendum Depot.

VOOR AKKOORD:
Bij een rechtspersoon:
Geldnemer
Bedrijfsnaam:
Handtekening vertegenwoordigingsbevoegde:

Naam:
Plaats: ……………………………………
Datum: ……………………………………
________________________________________________________________________________________________________

Bij een natuurlijk persoon
Geldnemer
Handtekening:

Naam:
Plaats: …………………………………..
Datum: ………………………………….
______________________________________________________________________________________________
De Stichting namens Investeerders (gevolmachtigde) en namens zichzelf

Naam: M.L. Diks
Naam: P.C. de Haes
Naam: H.J.M.A. Lemmens
Plaats: Veenendaal
Plaats: Veenendaal
Plaats: Veenendaal
Datum:
Datum:
Datum
______________________________________________________________________________________________
Geldvoorelkaar.nl V.O.F.

Naam: E.J.L. Adams
Plaats: Veenendaal
Datum:
______________________________________________________________________________________________
Bijlage: Overeenkomst Lening 000000
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