
LENINGOVEREENKOMST  
  
Ondergetekenden  Högerle  Horeca,  ingeschreven  onder  KvK-‐nummer  72226471,  gevestigd  aan  de  
Nassaustraat  33,  5911  BS  te  Venlo,  in  deze  vertegenwoordigd  door  Enith  Högerle,  hierna  kortweg  te  
noemen  ‘lening-‐nemer’    en  
  
Naam  (achternaam  &  voorletters):  
  

  

Adres:  
  

  

Postcode  &  woonplaats:  
  

  

Mailadres:  
  

  

Telefoonnummer:  
  

  

  
hierna  kortweg  te  noemen  ‘lening-‐gever’,  in  aanmerking  nemende  dat;  
  

•   Högerle  Horeca  per  1  april  2021  (streefdatum)  een  horecalokaliteit  genaamd  Bar  Ö  opent  
aan  de  Kwartelenmarkt  11  in  Venlo  

•   Högerle  Horeca  voor  de  inrichting  en  start  van  Bar  Ö  externe  financiering  zoekt  en  dat  lening  
gever  bereidt  is  deze  te  verstrekken  tegen  de  in  deze  overeenkomst  vastgelegde  
voorwaarden  

•   Bar  Ö  in  januari  2021  wil  beginnen  met  inrichten  en  haar  geplande  openingsdatum  heeft  
gesteld  op  1  april  2021  

  
Komen  samen  het  volgende  overeen:  
  

1.   Lening-‐gever  leent  EUR  2.500,00  aan  lening-‐nemer  tegen  een  jaarlijks  rentepercentage  van  
7,5%  en  met  een  aflossong  van  5  jaarlijks  gelijk  termijnen.  

2.   De  rente  van  EUR  7,5%  wordt  jaarlijks  berekend  over  de  inleg    van  EUR  2.500,00,  concreet  
betekent  dit  vijf  keer  een  jaarlijkse  uitkering  van  EUR  187,50  aan  rente.  De  aflossing  is  in  vijf  
jaarlijkse  gelijke  delen.  Lening-‐gever  verstrekt  daarmee  EUR  2.500,00  als  lening  en  ontvangt  
in  totaal  over  vijf  jaar  verspreidt  EUR  3.437,50  aan  aflossingen  en  rente.  

3.   De  betaaldata  zijn  als  volgt  bepaald:    
  
Inleg  van  EUR  2.500,00  door  lening-‐gever  
NL  79  INGB  0008  7640  03  t.n.v.  Enith  Högerle.  
  

Uiterlijk  01-‐02-‐2021  

Aflossing  en  rente  EUR  687,50  
  

01-‐01-‐2022  

Aflossing  en  rente  EUR  687,50  
  

01-‐01-‐2023  

Aflossing  en  rente  EUR  687,50  
  

01-‐01-‐2024  

Aflossing  en  rente  EUR  687,50  
  

01-‐01-‐2025  

Aflossing  en  rente  EUR  687,50  
  

01-‐01-‐2026  

Totaal  uiterlijk  ontvangen  op  01-‐01-‐2026   EUR  3.437,50  



  
  
4.   Naast  rente  ontvangt  lening-‐gever  jaarlijks  een  aantal  exclusieve  uitnodigingen  voor  events  

in  Bar  Ö  zoals  de  Nieuwjaarsreceptie  en  de  Vasteloavend  Vrijmibo  
5.   Lening-‐nemer  verklaar  dat  zij  de  ontvangen  gelden  uitsluitend  en  alleen  zal  gebruiken  voor  

de  inrichting  en  opstart  van  Bar  Ö.  
6.   De  betaaldata  zoals  bepaald  in  artikel  3  van  deze  overeenkomst  kunnen  niet  aangepast  

worden  tenzij  beide  partijen  nadrukkelijk  instemmen  met  een  aanpassing  in  termijnen  en/of  
bedragen.  De  lening  is  door  lening-‐gever  niet  eerder  en/of  in  andere  (grotere)  bedragen  
opeisbaar.  Partijen  confirmeren  zich  nadrukkelijk  aan  de  betaaldata  in  artikel  3.  

7.   Lening-‐nemer  kan  niet  hoofdelijke  en/of  in  privé  aansprakelijk  worden  gesteld  door  lening-‐
gever  mocht  onverhoopt  de  aflossing  en/of  betaling  van  rente  niet  (meer)  mogelijk  zijn.  In  dit  
geval  heeft  de  lening-‐nemer  echter  wel  de  nadrukkelijke  plicht  om  lening-‐gever  complete  
inzage  in  de  redenen  van  te  late  en/of  wanbetaling  te  geven.  Lening-‐nemer  kan  nl  wel  
aansprakelijk  worden  gesteld  als  er  aantoonbaar  sprake  is  van  wanbeleid,  onzorgvuldig  
handelen  en/of  onwettig  handelen.    

8.   Lening-‐gever  is  zich  bewust  van  de  eventuele  (financiële)  risico’s  die  voortkomen  uit  het  
verstrekken  van  de  lening.  Lening-‐nemer  is  zich  bewust  van  de  inspanningen  en  
transparantie  die  zij  moet  geven  om  aan  de  voorwaarden  van  deze  overeenkomst  te  
voldoen.  

9.   Indien  gewenst  kan  de  lening-‐gever  de  rente  ook  in  product  (eten  en  drinken  in  Bar  Ö)  
ontvangen.  De  rekensom  is  dan  150%:  EUR  100,00  rente  staat  voor  EUR  150,00  aan  eten  en  
drinken  in  Bar  Ö.  Indien  partijen  de  rente  (deels)  wensen  om  te  ruilen  naar  product  maken  zij  
hier  samen  nadere  afspraken  over.  

  
  
Aldus  overeengekomen  te  Venlo,  datum  (dd/mm/jj):  ………………………….  
  
  
Ontvangstdatum  EUR  2.500,00:  …………………………………………………………..  
NL  79  INGB  0008  7640  03  t.n.v.  Enith  Högerle.  
  
  
  
Lening-‐nemer:                  Lening-‐gever:  
  
  
  
  
  
Enith  Högerle                  ………………………………………..  
info@bar-‐o.nl  


