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OVEREENKOMST VAN AANDEELHOUDERSLENING

Ondergetekenden:

1.

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, met adres:
(1011 PN) Amsterdam, Amstel 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 34366966 ('Gemeente Amsterdam');

2.

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Haarlemmermeer, gevestigd te
Haarlemmermeer, met adres: (2132 TZ) Hoofddorp, Raadhuisplein 1, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34366641 ('Gemeente
Haarlemmermeer');

3.

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Holland, gevestigd te Haarlem, met adres:
(2012 HR) Haarlem, Dreef 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 34362354 ('Provincie Noord-Holland');

4.

de naamloze vennootschap: Schiphol Nederland BV, statutair gevestigd te Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer, met adres: (1118 CP) Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Evert van de
Beekstraat 202, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
34029174 (‘Schiphol Nederland BV’),

Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland, Schiphol, hierna
gezamenlijk te noemen: 'Aandeelhouders' en ieder afzonderlijk te noemen: 'Aandeelhouder',

en

5.

de naamloze vennootschap: Schiphol Area Development Company N.V., statutair gevestigd te
Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, met adres: (1118 CZ) Schiphol, gemeente Haarlemmermeer,
Evert van de Beekstraat 356, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 34063671, hierna te noemen: 'Geldnemer',

met inachtneming van het (de) navolgende (bestuurlijke) stuk(ken):

-

[xxx]

-

[xxx]
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in aanmerking nemende:

a.

dat Geldnemer een samenhangend portfolio van hoogwaardige, bereikbare (inter)nationaal
concurrerende werkmilieus op de Westas van de Metropoolregio Amsterdam ontwikkelt. Gemeente
Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Provincie Noord-Holland en Schiphol Nederland BV
bezitten ieder vijfentwintig procent (25%) van de aandelen in Geldnemer. Door middel van
samenwerking tussen de overheid, de onderneming Schiphol en commerciële partijen beogen
Aandeelhouders met Geldnemer de economische potentie van stad en luchthaven optimaal te
benutten. Geldnemer levert naast financieel rendement, een maatschappelijke bijdrage in de vorm
van arbeidsplaatsen, een bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie en versterking van
de concurrentie van de regio;

b.

dat Geldnemer verschillende grondexploitaties bezit. De projecten van Geldnemer zijn
ondergebracht in afzonderlijke BV-CV constructies waarin Geldnemer – al dan niet samen met een
of meer van de Aandeelhouders – participeert (de 'Participatievennootschappen');

c.

dat Geldnemer financiering nodig heeft ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Geldnemer houdt
thans een kredietfaciliteit met een kredietlimiet van € 20 miljoen aan bij de N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten ('BNG'). De Gemeente Haarlemmermeer heeft zich jegens BNG borggesteld voor de
verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van deze kredietfaciliteit bij BNG;

d.

dat de Gemeente Haarlemmermeer aangegeven heeft het financieringsrisico van Geldnemer gelijk
over de Aandeelhouders te willen verdelen en de onder c genoemde borgtocht wenst te beëindigen;

e.

dat de Aandeelhouders gezamenlijk hebben besloten een aandeelhouderslening in de vorm van een
kredietfaciliteit te verstrekken aan Geldnemer. Geldnemer zal de onder c genoemde kredietfaciliteit
bij BNG beëindigen en aflossen;

f.

dat Geldnemer de Kredietfaciliteit zal gebruiken voor de ontwikkeling van grondexploitaties. Dit
betekent dat de bedragen die Geldnemer zal trekken onder de Kredietfaciliteit, zullen worden
gebruikt door en ten behoeve van de verschillende Participatievennootschappen van Geldnemer;

g.

dat de zekerheden die Geldnemer kan verstrekken voor terugbetaling van de kredietfaciliteit
beperkt zijn, omdat Geldnemer weinig tot geen eigen activa – naast de belangen die Geldnemer
aanhoudt in de Participatievennootschappen – bezit;

h.

dat PwC onderzoek heeft gedaan naar de benodigde financieringsbehoefte van Geldnemer in de
komende jaren en naar de marktconforme voorwaarden voor het verstrekken van een lening. De
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uitkomsten van dit onderzoek van PwC liggen ten grondslag aan de voorwaarden waaronder de
Aandeelhouders de Aandeelhouderslening aan Geldnemer ter beschikking stellen;

i.

dat Partijen in deze overeenkomst de voorwaarden van de Aandeelhouderslening wensen vast te
leggen,

komen als volgt overeen:

Definities.
Artikel 1.
"Aandeelhouders"

:

de partijen zoals genoemd onder 1 tot en met 4.

"Aandeelhouderslening"

:

de Kredietfaciliteit die Aandeelhouders aan Geldnemer
verstrekken onder de condities van deze Overeenkomst.

"Aflossing"

:

de aflossing van (een deel van) de Kredietfaciliteit.

"Aflossingsbedrag"

:

het bedrag dat Geldnemer verzoekt af te lossen.

"Aflossingsdatum"

:

de datum van de Aflossing, oftewel de datum waarop de
Geldnemer het Aflossingsbedrag uiterlijk moet overmaken naar
de bankrekeningen van Aandeelhouders.

"Aflossingsverzoek"

:

een verzoek dat is opgesteld volgens het model van Bijlage 2.

"Geldnemer"

:

de Geldnemer onder deze Overeenkomst.

"Jaarlijkse Kredietlimiet"

:

de maximale kredietlimiet die overeenkomstig artikel 3 in een
bepaald jaar aan Geldnemer ter beschikking wordt gesteld.

"Kredietfaciliteit"

:

de kredietfaciliteit die overeenkomstig artikel 2 (De
Kredietfaciliteit) ter beschikking wordt gesteld op basis van deze
Overeenkomst, voor zover deze kredietfaciliteit niet wordt
opgezegd of verminderd in overeenstemming met de bepalingen
van deze Overeenkomst.

"Kredietvoorstel"

:

het voorstel van Geldnemer voor de hoogte van de Jaarlijkse
Kredietlimiet.

"Leenplafond"

:

het maximumbedrag dat in totaal in hoofdsom kan worden
geleend onder deze Overeenkomst.

"Opeisingsgrond"

:

elke gebeurtenis of omstandigheid als bedoeld in artikel 9
(Onmiddellijke opeisingsgronden).

"Openstaande Leenbedrag"

:

het bedrag dat op enig moment door Geldnemer in totaal is
getrokken onder de Kredietfaciliteit.

"Overeenkomst"

:

deze overeenkomst van aandeelhouderslening.

"Participatievennootschappen"

:

de vennootschappen waarin Geldnemer aandelen houdt of andere
belangen heeft, waarnaar wordt verwezen onder b.
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"Partij"

:

een partij bij deze Overeenkomst.

"Trekking"

:

het trekken van een bedrag onder de Kredietfaciliteit.

"Trekkingsbedrag"

:

het bedrag dat Geldnemer verzoekt te trekken onder de
Kredietfaciliteit op grond van het Trekkingsverzoek.

"Trekkingsdatum"

:

de datum van de Trekking, oftewel de datum waarop de
Aandeelhouders het Trekkingsbedrag uiterlijk moeten overmaken
naar de bankrekening van Geldnemer.

"Trekkingsverzoek"

:

een verzoek dat is opgesteld volgens het model van Bijlage 1.

"Werkdag"

:

een werkdag, niet zijnde een zaterdag of zondag, waarop de
banken in Nederland open zijn voor algemene zaken.

De Kredietfaciliteit.
Artikel 2.
2.1.

De Aandeelhouders verstrekken op [DATUM] aan de Geldnemer een Kredietfaciliteit met een
Leenplafond van dertien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 13.500.000,00).

2.2.

De Kredietfaciliteit wordt door de Aandeelhouders gezamenlijk verstrekt aan de Geldnemer, met
dien verstande dat de Aandeelhouders zich voor gelijke delen jegens Geldnemer verbinden. De
Aandeelhouders zijn uitdrukkelijk niet hoofdelijk verbonden voor de bedragen die ter beschikking
worden gesteld aan Geldnemer onder de Kredietfaciliteit. Iedere Aandeelhouder kan voor maximaal
vijfentwintig procent (25%) van onder de Kredietfaciliteit ter beschikking gestelde bedragen aan
Geldnemer worden aangesproken.

Jaarlijkse kredietlimiet.
Artikel 3.
3.1.

De Jaarlijkse Kredietlimiet wordt vastgesteld door de Aandeelhouders op basis van een
Kredietvoorstel van Geldnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.5.

3.2.

Het Kredietvoorstel moet zijn gebaseerd op de liquiditeitsbehoefte van Geldnemer, die is vastgesteld
aan de hand van een liquiditeitsprognose voor het desbetreffende kalenderjaar van Geldnemer.
Geldnemer dient met het Kredietvoorstel de liquiditeitsprognose voor het desbetreffende
kalenderjaar over te leggen.

3.3.

Het Kredietvoorstel moet uiterlijk vóór 15 november van het voorafgaande kalenderjaar zijn
ingediend bij de Aandeelhouders.

3.4.

De Aandeelhouders stellen de Jaarlijkse Kredietlimiet uiterlijk op 31 december vast en stellen
Geldnemer onverwijld op de hoogte van de vastgestelde Jaarlijkse Kredietlimiet.

3.5.

De Aandeelhouders zijn bij de vaststelling van de Jaarlijkse Kredietlimiet niet gebonden aan het
Kredietvoorstel van Geldnemer. Ten behoeve van de besluitvorming kunnen de Aandeelhouders
nadere informatie opvragen bij de Geldnemer. Indien de vastgestelde Jaarlijkse Kredietlimiet afwijkt
van het Kredietvoorstel, geven Aandeelhouders daarvan een schriftelijke toelichting.
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3.6.

Bij gebreke van een Kredietvoorstel, blijft de Jaarlijkse Kredietlimiet gelijk aan de laatst
vastgestelde Jaarlijkse Kredietlimiet, tot het moment dat alsnog een Jaarlijkse Kredietlimiet wordt
vastgesteld overeenkomstig dit artikel 3 dan wel de Aandeelhouders de Jaarlijkse Kredietlimiet zelf
vaststellen.

Trekkingsverzoek.
Artikel 4.
4.1.

Geldnemer kan twee keer per kalenderjaar een Trekkingsverzoek indienen met inachtneming van de
Jaarlijkse Kredietlimiet.

4.2.

Het Trekkingsverzoek wordt uiterlijk ingediend op 31 januari of 30 juni van een kalenderjaar.

4.3.

Een Trekkingsverzoek bevat ten minste het Trekkingsbedrag en de Trekkingsdatum, en wordt bij de
Aandeelhouders ingediend conform Bijlage 1.

4.4.

Het Trekkingsverzoek moet ten minste tien werkdagen voor de Trekkingsdatum door de
Aandeelhouders zijn ontvangen.

4.5.

Een Trekkingsverzoek behoeft geen uitdrukkelijke instemming van de Aandeelhouders,
onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 en 4.7. Als Geldnemer voldoet aan de voorwaarden onder
deze Overeenkomst, is iedere Aandeelhouder jegens Geldnemer gehouden om vijfentwintig procent
(25%) van het Trekkingsbedrag aan Geldnemer over te maken, uiterlijk op de Trekkingsdatum.

4.6.

De Aandeelhouders kunnen een Trekkingsverzoek weigeren indien gegronde vrees bestaat dat
Geldnemer niet voldoet of zal voldoen aan de op hem op grond van deze Overeenkomst rustende
verplichtingen. Bij twijfel hieromtrent kunnen de Aandeelhouders Geldnemer om nadere inlichtingen
verzoeken en zijn zij gerechtigd betaling van het Trekkingsbedrag op te schorten.
Indien een Aandeelhouder het Trekkingsverzoek weigert op grond van dit artikel 4.6, worden ook de
andere Aandeelhouders geacht het Trekkingsverzoek te hebben geweigerd.

4.7.

Een Trekkingsverzoek wordt geweigerd als door betaling van het Trekkingsbedrag de Jaarlijkse
Kredietlimiet wordt overschreden.

Aflossingsverzoek.
Artikel 5.
5.1.

Geldnemer is bevoegd een Aflossingsverzoek bij de Aandeelhouders in te dienen.

5.2.

Een Aflossingsverzoek kan twee keer per jaar worden ingediend, uiterlijk op 31 januari of 31 juni
van een kalenderjaar.

5.3.

Een Aflossingsverzoek bevat ten minste het Aflossingsbedrag en de Aflossingsdatum, en wordt bij
de Aandeelhouders ingediend conform Bijlage 2.

5.4.

Geldnemer is aan iedere Aandeelhouder vijfentwintig procent (25%) van het Aflossingsbedrag
verschuldigd, uiterlijk op de Aflossingsdatum.
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Rente en bereidstellingsprovisie.
Artikel 6.
6.1.

Geldnemer is aan de Aandeelhouders verschuldigd:
a.

een rente op jaarbasis van vier en zesenveertig/honderdste procent (4,46%) over het
Openstaande Leenbedrag;

b.

een bereidstellingsprovisie op jaarbasis van veertig procent (40%) van de onder a bedoelde
rente over het niet getrokken gedeelte van de Jaarlijkse Kredietlimiet.

6.2.

6.3.

Geldnemer is aan iedere Aandeelhouder verschuldigd:
a.

vijfentwintig procent (25%) van het rentebedrag, en

b.

vijfentwintig procent (25%) van de bereidstellingsprovisie.

De rente en bereidstellingsprovisie bouwen dagelijks op en worden berekend op basis van het
daadwerkelijke aantal dagen per maand en het daadwerkelijke aantal dagen per jaar.

6.4.

De verschuldigde rente en de bereidstellingsprovisie worden na afloop van ieder kalenderjaar
vastgesteld door de Aandeelhouders en dienen uiterlijk op 31 januari van het volgende kalenderjaar
te zijn voldaan aan de Aandeelhouders.

Betalingen.
Artikel 7.
7.1.

Alle aan Geldnemer verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst zullen worden betaald door
de afzonderlijke Aandeelhouders op de bankrekening die de Geldnemer schriftelijk heeft opgegeven:
-

7.2.

Geldnemer:

[bankrekeningnummer]

Alle aan Aandeelhouders verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst zullen worden betaald
door de Geldnemer op de volgende bankrekeningen van Aandeelhouders:

7.3.

-

Gemeente Amsterdam:

[bankrekeningnummer]

-

Gemeente Haarlemmermeer: [bankrekeningnummer]

-

Provincie Noord-Holland:

-

Schiphol Nederland BV:

[bankrekeningnummer]
[bankrekeningnummer]

De genoemde bankrekeningnummers kunnen worden gewijzigd. Bij wijziging van een bankrekening
stelt Geldnemer of de betreffende Aandeelhouder zowel de Geldnemer als de overige
Aandeelhouders hiervan schriftelijk op de hoogte.

Informatieverplichtingen.
Artikel 8.
8.1.

Geldnemer is elk kwartaal verplicht een kwartaalrapportage te verstrekken aan de Aandeelhouders,
onmiddellijk nadat deze beschikbaar is geworden, maar in elk geval niet later dan zestig (60) dagen
na afloop van het kwartaal.
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8.2.

Geldnemer is verplicht de door accountant van Geldnemer goedgekeurde jaarcijfers te verstrekken
aan de Aandeelhouders, onmiddellijk nadat deze beschikbaar zijn, maar in elk geval niet later dan
honderdvijftig (150) dagen na afloop van het desbetreffende kalenderjaar.

8.3.

Geldnemer is voorts verplicht de Aandeelhouders tussentijds te informeren indien:
a.

zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor de nakoming van enige verplichting van
Geldnemer op grond van deze Overeenkomst in het gedrang komt, althans, daartoe
redelijkerwijs aanleiding bestaat;

b.

zich feiten of omstandigheden voordoen die een materieel nadelige invloed hebben op de
financiële toestand, onderneming, activa of vooruitzichten van Geldnemer. Daaronder wordt
in elk geval begrepen indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 9 onder c
en d.

Onmiddellijke opeisingsgronden.
Artikel 9.
Aandeelhouders zijn ieder gerechtigd het Openstaande Leenbedrag, vermeerderd met de nog verschuldigde
rente en bereidstellingsprovisie, ineens geheel op te eisen, indien zich één of meer van de volgende
gebeurtenissen voordoet:
a.

Geldnemer betaalt een door hem op grond van deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet op de
voorgeschreven datum en/of wijze, tenzij de niet-betaling het gevolg is van een technische of
administratieve fout en alsnog betaling plaatsvindt binnen tien (10) werkdagen na de
voorgeschreven datum;

b.

Geldnemer schiet tekort in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst,
in het bijzonder van artikel 8 (Informatieverplichtingen) tenzij de tekortkoming het gevolg is van
een administratieve fout en de verplichting alsnog wordt nagekomen binnen tien (10) werkdagen
nadat Geldnemer op de tekortkoming is gewezen;

c.

het faillissement van Geldnemer en/of een surseance van betaling van Geldnemer wordt/worden
aangevraagd; en/of

d.

er wordt voor een vordering die hoger is dan (het equivalent van) honderdduizend euro
(€ 100.000,00) beslag (conservatoir, executoriaal of van welke andere aard ook) gelegd op de
activa, op een substantieel deel van zijn activa, of op enig actief van Geldnemer, en dat beslag
wordt niet opgeheven binnen dertig (30) dagen nadat het is gelegd.

Looptijd Overeenkomst.
Artikel 10.
10.1.

Deze Overeenkomst treedt in werking per [DATUM] en geldt voor de bepaalde tijd van zeven (7)
jaren tot [DATUM].

10.2.

Geldnemer heeft de optie om deze Overeenkomst twee keer te verlengen voor telkens de duur van
een (1) jaar. Geldnemer kan deze optie tot verlenging uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de
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looptijd inroepen door een schriftelijke daartoe strekkende verklaring uit te brengen aan de
Aandeelhouders.
10.3.

Na afloop van de termijn uit artikel 10.1 dan wel na afloop van de verlenging van een (1) of twee
(2) jaar uit artikel 10.2, eindigt de Overeenkomst van rechtswege.

10.4.

De Aandeelhouders zijn ieder gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien zich
een onmiddellijke opeisingsgrond als bedoeld in artikel 9 voordoet.

Aflossing.
Artikel 11.
11.1.

Het Openstaande Leenbedrag, vermeerderd met de nog verschuldigde rente en
bereidstellingsprovisie op grond van artikel 6, is ineens opeisbaar na afloop van de looptijd van deze
Overeenkomst. Geldnemer is gehouden tot aflossing van het in totaal verschuldigde bedrag ineens,
waarbij aan iedere Aandeelhouder vijfentwintig procent (25%) van het in totaal verschuldigde
bedrag wordt voldaan.

11.2.

Alle aan Aandeelhouders uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen dienen in ieder
geval uiterlijk binnen twee weken na afloop van deze Overeenkomst door Geldnemer te zijn
voldaan.

Zekerheden.
Artikel 12.
12.1.

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van deze
Overeenkomst, is Geldnemer verplicht om op eerste verzoek van de Aandeelhouders een
zekerheidsrecht te vestigen ten behoeve van de gezamenlijke Aandeelhouders in de vorm van een
eerste pandrecht op alle aandelen die Geldnemer houdt in de Participatievennootschappen, voor
zover de vestiging van een pandrecht op die aandelen mogelijk is op grond van de statuten van de
desbetreffende vennootschappen.

12.2.

Indien statuten van een Participatievennootschap de verpanding van de aandelen niet mogelijk
maken, is Geldnemer gehouden zich in te spannen tot aanpassing van de statuten van de
desbetreffende Participatievennootschap, teneinde verpanding van de aandelen mogelijk te maken,
tenzij de Aandeelhouders ermee instemmen een uitzondering met betrekking tot de
Participatievennootschap te maken.

12.3.

Aandeelhouders kunnen te allen tijde verzoeken om aanvullende zekerheidsrechten, waarna
Geldnemer verplicht is de verzochte zekerheden ten behoeve van de Aandeelhouders te vestigen.
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Correspondentie.
Artikel 13.
13.1.

Alle mededelingen, verzoeken, inlichtingen of andere correspondentie in verband met deze
Overeenkomst worden gericht aan de Aandeelhouders afzonderlijk en dienen per e-mail te worden
verstuurd naar:

13.2.

a.

Gemeente Amsterdam:

treasury@amsterdam.nl

b.

Gemeente Haarlemmermeer: [e-mailadres]

c.

Provincie Noord-Holland:

[e-mailadres]

d.

Schiphol Nederland BV:

treasury@schiphol.nl

De genoemde e-mailadressen kunnen worden gewijzigd. Bij wijziging van een e-mailadres stelt de
Aandeelhouder zowel de Geldnemer als de overige Aandeelhouders hiervan onverwijld op de
hoogte.

13.3.

Partijen kunnen afspreken de correspondentie in een incidenteel geval op afwijkende wijze te laten
plaatsvinden.

Verandering en/of uittreding van Partijen.
Artikel 14.
14.1.

De rechten en verplichtingen van de Geldnemer op grond van deze Overeenkomst zijn niet
overdraagbaar zonder de voorafgaande toestemming van de Aandeelhouders. Dit artikel heeft
goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

14.2.

De rechten en verplichtingen van de Aandeelhouders op grond van deze Overeenkomst zijn niet
overdraagbaar zonder de voorafgaande toestemming van de andere Aandeelhouders. Dit artikel
heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

14.3.

Indien één van de Aandeelhouders haar aandelen in Geldnemer verkoopt, is deze Aandeelhouder
verplicht haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst tevens over te dragen aan de
koper. Gelet op artikel 14.2 is voorafgaande toestemming van de overige Aandeelhouders vereist
voor deze overdracht. Voor zover toestemming voor deze overdacht vereist is van de Geldnemer,
geeft Geldnemer hierbij toestemming bij voorbaat als bedoeld in artikel 6:156 lid 1 BW.

14.4.

Indien één van de Aandeelhouders wenst uit te treden als Partij bij deze Overeenkomst, gaan
Partijen met elkaar in gesprek over de voorwaarden. De overige Aandeelhouders kunnen
uitdrukkelijk niet worden verplicht de rechten en verplichtingen van een uittredende Aandeelhouder
over te nemen.

Rechts- en forumkeuze.
Artikel 15.
15.1.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2.

Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan zullen in eerste instantie worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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(ondertekening volgt op de volgende pagina)
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Aldus overeengekomen, in vijfvoud opgemaakt en getekend.

[ondertekening]
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BIJLAGE 1

MODEL TREKKINGSVERZOEK

Aan:

[Aandeelhouders]

Van:

[Geldnemer]

Datum:

[Datum]

Geachte heer, mevrouw,

Onder verwijzing naar de Overeenkomst van Aandeelhouderslening van [DATUM] ("Overeenkomst"), doen
wij hierbij een Trekkingsverzoek. De begrippen zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, hebben dezelfde
betekenis in dit Trekkingsverzoek.

Wij doen het volgende Trekkingsverzoek:
-

Trekkingsbedrag:

[EURO]

-

Trekkingsdatum:

[datum]

Wij bevestigen dat aan alle voorwaarden genoemd in de Overeenkomst is voldaan en dat het
Trekkingsbedrag de Jaarlijkse Kredietlimiet niet overstijgt.

Het Trekkingsbedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer [rekeningnummer], uiterlijk op
[datum].

Dit Trekkingsverzoek is onherroepelijk.

Met vriendelijke groet,
[Geldnemer]

13/13

BIJLAGE 2

MODEL AFLOSSINGSVERZOEK

Aan:

[Aandeelhouders]

Van:

[Geldnemer]

Datum:

[Datum]

Geachte heer, mevrouw,

Onder verwijzing naar de Overeenkomst van Aandeelhouderslening van [DATUM] ("Overeenkomst"), doen
wij hierbij een Aflossingsverzoek. De begrippen zoals gedefinieerd in de Overeenkomst, hebben dezelfde
betekenis in dit Aflossingsverzoek.

Wij doen het volgende Aflossingsverzoek:

-

Aflossingsbedrag:

[EURO]

-

Aflossingsdatum:

[datum]

Wij bevestigen dat aan alle voorwaarden genoemd in de Overeenkomst is voldaan.

Dit Aflossingsverzoek is onherroepelijk.

Met vriendelijke groet.
[Geldnemer]

