
VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. LENINGSCERTIFICAAT
1.í Een leningcertificaat vertegenwoordigd een waarde van € 500.
1.2 De leningcertificaten zijn doorlopend genummerd.
1.3 Een leningcertificaat staat op naam van een certificaathouder.
1.4 Er kunnen meerdere leningscertificaten worden versterkt aan een certificaathouder.
1.5 Een certificaathouder kan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon ziin.
1.6 Een leningcertificaat is rechtsgelding indien:

. Het leningcertificaat is voorzien van de ondertekening van twee bestuursleden van M.V.V.'58 en de
certificaathouder en:

. De certificaathouder binnen 14 dagen na ondertekening van het leningcertificaat de veÍschuldigde
€ 500,00 per certificaat heeft overgemaakt per bank naar het bankrekeningnummer:
NL26 RABO 0321 ?446 72 ten name van de M.V.V.'58, onder vermeiding van heíde
certificaatnummer(s).

ARTIKEL 2. LOOPTIJD
2.1 Een leningcertificaat heeft een looptrld van 10 jaar.
2.2 VanaÍ hel moment van de datum van ondertekening van de certiÍicaathouder, start de looptÍd.
2.3 Opzegging kan tussentijds niet plaatsvinden.
2.4 Eenmaal per jaar, zal door de geldlener een 'lening-certificaat trekking' worden gehouden.
2.5 De certificaathouder van het nummer van het leningcertificaat, dat wordt getrokken, heeft de optie om de
waarde van het leningcertificaat door de geldlener te laten uitbetalen (aÍlossen), eerder dan het einde van de
looptijd.

ARTIKEL 3. RENTE
3.1 Over de waarde van een leningcertificaat is rente verschuldigd door de geldlener aan de
certiÍicaathouder.
3.2 De verschuldigde rente bedraagt 3,0% van de waarde van het leningcertiÍicaat.
3.3 De rente staat vast voor een peÍiode van 10 jaar.
3.4 De rente zaljaarluks achteraÍ, per bank worden betaald door de geldlener aan de certiÍicaathouder.
3.5 De rente wordt betaald in de eerst opvolgende maand na het vervallen van de iaarli.ikse rentetermijn.

ARÏIKEL 4. AFLOSSING
4.1 De aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd van het leningcertificaat.
4.2 Tussentijds kan de inleg niet worden teruggevorderd door de certiÍicaathouder.
4.3 De geldlener maakt in de eerst opvolgende maand na de afloop van de looptijd van een leningcertificaat,
de verschuldigde waarde van het certificaat over naar het bankrekeningnummer van de certificaathouder.
4.4 Na aflossing door geldlener van het leningcertificaat, vervalt van rechtswege de waarde van het
leningcertificaat.

ARTIKEL 5. DIRECTE OPEISBAARHEID
5.'l De hoofdsom zal door de certificaathouder enkel kunnen worden opgeèist. indien de certrfrcaathouder de
geldlener allereerst schriftelijk in gebreke heeÍt gesteld en een redelijke termiin van herstel heeft geboden.

ARTIKEL 6. ZEKERHEID
6.1 Er worden geen zekerheden gesteld aan de certiÍicaathouder door de geldlener.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN
7.1 Alle geschillen, die naar aanleiding van deze mantelovereenkomst tussen geldlener en certificaathouder
mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter.
7.2 De rechten van deze overeenkomst kunnen alleen in overeenstemming met M.V V.'58 worden
overgedragen aan derden
7.3 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


