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Ondenllrerp

verstrekking geldlening

De Raad van de gemeente Nijmegen
1996 bes1oten aan uw vereniging
f 100.000,=.

heeft in de vergadering van 3 april
een lening te verstrekken van

Naar aanleiding daarvan en onder verwijzing naar de reeds eerder door u
geaccepteerde offerte doe ik u ingesloten toekomen de betreffende
overeenkomst. van geldlening in tweevoud en de schul-dbekentenis.
Een exemplaar van de in de overeenkomst vermelde Àlgemene Bepalingen
sl-uit ik eveneens hierbij in.

Beide exemplaren van de overeenkomsE dj-enen door de daarin vermelde
personen op de Ie blz. te worden geparafeerd en op de 2e blz.te worden
onderuekend.

ïIat betreft de schuldbekentenis dienen dezelfde personen onderaan
EIGENHAIiIDIG EN IN LETTERS te schrijven "Goed voor honderdduizend gulden
met rente en kosten" gevolgd door hun handtekening.

U gelJ-eve de aldus getekende stukken per omgaande te retourneren, gelet
op de overeengekomen formele stortj-ngsdatum 1 mei L996.

Het bedrag van de lening is reeds geheel als voorschot aan u uitbetaal-d.

We1 dient door u een bedrag van f 200,-- hregens kosEen/provisie te
worden betaal-d. Dit kan door storting op postbankrekening 845t02 van de
gemeent,e Nijmegen, ten gunste van Treasury, onder vermelding van
provisie geldlening.

T.z.L. zal aan u een volledig getekend exemplaar van de overeenkomst
worden toegezonden t.b.v. uw adminisEratie.
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Ondergetekenden,

sportvereniging rtDe Hazenkamp" gevestigd te Nijmegen, hierna ue noemenI'geldneemsterrr, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren
s.c. Kersten en F.M. van der Heijden, respectievelijk voorzíELer/
secretaris en penningmeester van de vereniging;

De gemeente Nijmegen, hierna te noemen "geldgeefsUerr, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester, handel-end krachtens en ter
uit,voering van het besl-uit, van de gemeenteraad d.d. 3 april 1,996;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Àrtikel 1

Geldgeefster zaL aan geldneemster te leen verstrekken en deze za\ bijgeldgeefster te leen opnemen een som van Jí 1OO.OOO,--
(zegge eenhonderdduizend gulden) tegen een koers van 100 t.
Het geleende bedrag zal worden verstrekt respectievelijk opgenomen in ééntermijn, welke vervalt op 1 mei L996.

Àrtikel 2

Het bedrag van de geldlening zal worden verrekend met het reeds doorgeldgeefster verstrekte voorschoL; de uitbetaling van de lening wordt gelet
hierop geacht volledig te hebben plaats gevonden.

Artikel 3

De geldlening mag uitsruitend worden aangewend voor aanvul]ende
financiering van de bouw van een kleed-/clubaccommodatie voor de sectie
honk- en softbal.

Artikel- 4

De geldlening is verstrekt voor een looptijd van 40 jaar.

Artikel 5

l.Geldneemster is over de lening een rente verschuldigd van 6,932 per jaar.
Bij de berekening van de renté zal- erke maand. op aeiuig dagen en erkjaar op 360 dagen worden gesteld.

2.Voldoening van rente en afl-ossing za1 geschieden in 40 annuiteiten,
e1k groot f 7.440,03.

3.Geldneemster verbindt zich de annuiteiten te voldoen op 1 mei van iederjaar, voor het eersL op 1 mei L997 .

Artikel 6

Vervroegde algehele of gedeeltelijke aflossing is Uoegestaan tegen een
koers van 1-03 ?.

Àrtikel 7

Het in artikel 5 vermelde percentage zal op l- mei van de jaren 2006, 20:16
en 2026 in onderling overleg tussen geldgeefster en geldneemster opnieuw
worden vastgesteld.
Een voorstel tot vaststelli-ng dient tenminste twee en ten hoogstà drie
maanden voor een wijzigingsdaLum door geldgeefster c.q. geldneemster
schriftelijk aan de wederparLij Ee worden gedaan.
ïndien een voorsteL tot rentevaststelling niet binnen veertien dagen na
dagtekening van het al-s eerste verzonden voorstel door de wederpartij wordt
aanvaard zaf het restant, van de hoofdsom op de eerstvolgende afLossingsver-
schijndag voor het geheel à 100 ? vermeerderd met renLe en eventuele
kosten, boeten en vergoedingen door geldneemster worden afgelost.
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Artikel- 8

Op deze overeenkomst zijn voorÈs van toepassing de Àlgemene Bepa1j-ng;en voorgeldleningen, zoal-s deze door de Raad van de gemeente Nijmegen d.d.
16 december L992 zijn vastgesteld.

Deze akte is opgemaakt en getekend j-n tweevoud.

Nijmegen,

Voor SporÈvereniging t'De Hazenkamp"

retaris

Nijmegen,

Voor de gemeente Nijmegen,

De

De Penningmeester



SCHI'LDBEKEMTENIS

SPORTVERENIGING trDE HAZENKAMPU, GEVESTIGD TE NT.]MEGEN,
TEN DEZE RECHTSGELDTG VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEREN
S.C. KERSTEN EN F.M. VA}T DER HE].]DEN, RESPECTIEVELI.JK
VOORZITTER/SECRETARIS EN PENNINGMEESTER VÀ}T DE VERENIGTNG

VERKI,AART WEGENS OP HEDEN TEGEN DE KOERS VAN 1OO T TE LEEN
ONTVÀ}IGEN GELDEN WEL EN DEUGDELI,'K SCHULDIG TE ZTTN AÀÀT DE
GEMEEMTE NI.]MEGEN DE SOMMA VÀ}Ï F lOO.OOO,OO
(ZEGGE HONDERDDUIZEND GULDEN)

OP DE VOORWAARDEN VA}T DE TUSSEN DE SPORWERENIGING
IIDE IAZENKAMPT EN DE GEMEEI{:TE NI.]MEGEN TE SLUITEN
GELDLENTNGSOVEREENKOMST .

NI.]MEGEN, 1 MET ].996


