Geldleningsovereenkomst

Ondergetekenden,
1. Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk,
gevestigd aan de Carrosserieweg 1, 3445 BC te Woerden, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van het algemeen bestuur, mevrouw Y. Koster-Dreese,
hierna te noemen ‘geldgever’;
en

2. De naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferm Werk NV, gevestigd aan de
Carrosserieweg 1, 3445 BC te Woerden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
statutair bestuurder, de heer B.F. Drost, algemeen directeur, hierna te noemen ‘geldnemer’;

hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’;

In aanmerking nemend dat
a. tussen partijen een geldleningsovereenkomst is gesloten voor een bedrag van € 2.151.766
(zegge: twee miljoen honderdeenenvijftig duizend zevenhonderdzesenzestig euro) met een
looptijd tot 31 december 2025;
b. partijen deze geldleningsovereenkomst wensen te beëindigen per 6 december 2017;
c.

geldgever aan geldnemer in plaats van de lening als bedoeld onder a. een lening zal verstrekken
ter grootte van € 2.000.000 (zegge: twee miljoen euro);

d. partijen de condities en voorwaarden verbonden aan de lening als bedoeld onder c. in deze
geldleningsovereenkomst wensen vast te leggen;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
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Artikel 1

De lening

Geldgever verstrekt hierbij aan geldnemer, gelijk geldnemer hierbij verklaart aan geldgever schuldig te
zijn, het bedrag van € 2.000.000 (zegge: twee miljoen euro). Het aldus verstrekte bedrag wordt hierna
aangeduid als ‘de lening’.

Artikel 2

Looptijd

De looptijd van de lening eindigt in beginsel op 6 december 2027. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg
een andere looptijd overeenkomen.

Artikel 3

Rente

1. De over de lening verschuldigde rente bedraagt 1,13% (zegge: 1 komma dertien procent).
2. Betaling van de op grond van deze geldleningsovereenkomst over enig jaar verschuldigde rente
zal aan het einde van elk jaar moeten worden voldaan, te beginnen op 31 december 2017.
3. Geldgever is bevoegd het rentepercentage over de lening tussentijds aan te passen aan de voor
de markt geldende rente en zal geldnemer hiervan vooraf in kennis stellen.

Artikel 4

Aflossing

1. Nadat de lening conform het bepaalde in artikel 1 aan geldnemer ter beschikking is gesteld, is de
lening gedurende de looptijd aflossingsvrij. Na verloop van deze periode zullen partijen in
gezamenlijk overleg de aflossing bepalen.
2. Geldnemer is te allen tijde bevoegd om tussentijds boetevrij af te lossen, mits hij geldgever
hiervan vooraf schriftelijk in kennis stelt.

Artikel 5

Betalingen

1. Betaling van alle door geldnemer uit hoofde van of in verband met deze
geldleningsovereenkomst aan geldgever verschuldigde bedragen (daarbij inbegrepen de
verschuldigd geworden rente en aflossingen) zal geschieden door overschrijving op een door
geldgever te noemen rekeningnummer.
2. Betaling dient te geschieden op zodanige wijze dat op de vervaldatums creditering van de
rekening heeft plaatsgevonden.

Artikel 6

Onmiddellijke opeisbaarheid

1. Het volledige bedrag van de lening met rente en al hetgeen geldnemer voor het overige uit
hoofde van deze geldleningsovereenkomst aan geldgever verschuldigd is, is onmiddellijk en
volledig opeisbaar, zonder dat ter zake een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist
is, indien:
a. Geldnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst; of
b. De onderneming van geldnemer wordt ontbonden, geliquideerd of gestaakt, dan wel een
besluit daartoe wordt genomen; of
c. Het faillissement van geldnemer is uitgesproken, of door geldnemer surseance van
betaling is aangevraagd.
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2. Geldnemer zal terstond nadat één van de hiervoor genoemde feiten zich heeft voorgedaan
geldgever daarvan in kennis stellen.

Artikel 7

Overige bepalingen

1. Geldgever is te allen tijde bevoegd al hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarden van
geldnemer te vorderen heeft te verrekenen met al dan niet opeisbare vorderingen van geldnemer
op geldgever, ongeacht de valuta waarin deze vorderingen luiden.
2. Wijzigingen van deze geldleningsovereenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor
zover deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Woerden op 2 februari 2018.

Namens het openbaar lichaam van GR Ferm Werk:

Namens Ferm Werk NV:

Y. Koster-Dreese
Voorzitter algemeen bestuur

B.F. Drost
statutair bestuurder en algemeen directeur
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