OVEREENKOMST VAN GELDLENING

De schuldeiser:
<naam>, hierna ‘schuldeiser’
en schuldenaar:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oersoep Brouw B.V. ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 74942166, statutair gevestigd te Nijmegen en
kantoorhoudende te Nijmegen aan de Waalbandijk 14D, 6541 AJ, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder de heer Sander Kobes, hierna te
noemen: “Oersoep” ofwel ‘schuldenaar’
in aanmerking nemend dat:
1. de geldlening is bedoeld voor de aanschaf van een brouwinstallatie de bijkomende kosten en
alle andere kosten en verplichtingen voor het uitvoeren van de brouwerij en dient uitsluitend
hiervoor te worden gebruikt;
2. deze aanbieding geschiedt zonder vergunningsplicht en dat schuldenaar daarom ook niet
onder toezicht staat van de AFM;
komen het volgende overeen.
Artikel 1.
1. Schuldeiser heeft per <datum betaling> een geldlening verstrekt aan schuldenaar ter grootte
van <€5000,- (zegge: vijfduizend euro) / €2500,- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro)> via
een betaling in de webshop van Oersoep op www.carriedbythecrowd.nl.
Artikel 2.
1. Door deze betaling zijn schuldeiser en schuldenaar automatisch deze overeenkomst van
geldlening aangegaan.
Artikel 3.
1. Schuldenaar kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen door binnen een termijn van 7
dagen na aangaan van deze overeenkomst de geldlening terug te storten.
Artikel 4.
2. De geldlening heeft een looptijd van 5 jaar.
3. Over de hoofdsom is schuldenaar een rente verschuldigd van 3% per jaar. Dit
rentepercentage geldt voor de gehele looptijd van de lening.
Artikel 5.
1. De schuldenaar lost de hoofdsom samen met de rente af in 3 gelijke termijnen van <€1916,67
/ €958,34>
2. De termijnen worden overgemaakt respectievelijk 3, 4 en 5 jaar na het aangaan van de lening.
Artikel 6.
1. Hoofdsom en rente zullen direct opeisbaar zijn en zonder dat enige voorafgaande
ingebrekestelling is vereist in het geval van liquidatie, faillissement, aanvraag van surseance
van betaling of ondercuratelestelling van schuldenaar of bij beslaglegging onder of ten laste
van schuldenaar.
2. Hoofdsom en rente zullen direct opeisbaar zijn en zonder dat enige voorafgaande
ingebrekestelling is vereist wanneer de schuldenaar nalatig is in of in strijd handelt met, één of
meer van de voor de schuldenaar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
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Aldus overeengekomen op <datum betaling>,
Schuldenaar

Sander Kobes
Namens Oersoep Brouw B.V.
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