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VOORBEELD CONTRACT – ONDERHANDSE LENING 

Dit gratis voorbeeld is voor iedereen te gebruiken om een schuldverklaring / leningsovereenkomst op 
papier vast te leggen. Lees ook onze tips op de website zodat u het document op de juiste manier 
voor uw situatie aanpast of aanvult. Rode tekst is om zelf nog in te vullen. 

 

[naam van degene die het geld uitleent] , geboren op [geboortedatum] en wonend aan [adres] met 

BSN [Burgerservicenummer] hierna te noemen “uitlener”. 

en 

[naam van degene die het geld leent] , geboren op [geboortedatum] en wonend aan [adres] met BSN 

[Burgerservicenummer] hierna te noemen “lener”. 

komen het volgende overeen: 

 

1. Geldbedrag lening en terbeschikkingstelling 

De uitlener stelt aan de lener een bedrag van € [bedrag in cijfers],- zegge [bedrag uitgeschreven] 

euro ter beschikking, hierna te noemen “schuldbedrag”.  

De terbeschikkingstelling gebeurt per bankoverschrijving op [datum] naar rekening [IBAN + 

tenaamstelling + plaats bank] zoals aangewezen door lener. 

2. Schuldverklaring 

Lener verklaart het schuldbedrag volledig terug te betalen inclusief de hierover gerekende rente en 

in de termijnen met uiterlijke aflosdatum zoals overeengekomen in dit document. 

3. Doel van de lening 

De lening is bedoelt [noem doel lening] en zal enkel en alleen voor dit doel worden gebruikt. 

4. Rente 

De rente die verschuldigd is wordt verrekend over de restschuld die in betreffende periode nog 

uitstaat. Het rentepercentage over de lening bedraagt [x,x]% zegge [rentepercentage uitgeschreven] 

procent op jaarbasis en is hetzelfde voor de hele looptijd van de lening.  

5. Type lening 

De lening wordt gekenmerkt als persoonlijke lening, waarbij het schuldbedrag in één keer ter 

beschikking wordt gesteld op datum van de terbeschikkingstelling. De lening wordt daarna annuïtair 

afgelost, te weten met een vast maandbedrag.  

6. Duur van de lening en aflossingen 

Het schuldbedrag plus de daarover verschuldigde rente dient te zijn afgelost op uiterlijk [datum 

laatste termijn]. De looptijd bedraagt daarmee [x] maanden en daarmee eenzelfde aantal 

aflossingen. De eerste termijn is verschuldigd op [datum]. 

Betaling van de termijnen geschiedt naar bankrekening zoals aangewezen door uitlener, te weten 

naar rekening [IBAN + tenaamstelling + plaats bank] en vinden plaats op de eerste dag van de maand. 
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Uitlener houdt daarbij rekening dat er vertraging kan zijn tussen banken op bijvoorbeeld 

weekenddagen en feestdagen waardoor het bedrag eventueel later aankomt op de ontvangende 

rekening. 

7. Termijnen van aflossing 

ALINEA VERWIJDEREN: Voorbeeld van een lening van 1000 euro met een looptijd van 36 maanden en 

annuïtaire aflossing en een effectieve rente op jaarbasis van 4%. Voeg eigen tabel in die kan worden 

berekend op https://www.berekenhet.nl/lenen-en-krediet/geld-lenen-aflossingstermijnen.html Het 

is aan te raden om de maandnummers te duiden met maandnaam en jaartal. 

Maand Betaling Betaalde rente Aflossing Restschuld 

1 € 29,49 € 3,27 € 26,22 € 973,78 

2 € 29,49 € 3,19 € 26,30 € 947,48 

3 € 29,49 € 3,10 € 26,39 € 921,09 

4 € 29,49 € 3,02 € 26,48 € 894,61 

5 € 29,49 € 2,93 € 26,56 € 868,05 

6 € 29,49 € 2,84 € 26,65 € 841,40 

7 € 29,49 € 2,75 € 26,74 € 814,66 

8 € 29,49 € 2,67 € 26,83 € 787,83 

9 € 29,49 € 2,58 € 26,91 € 760,92 

10 € 29,49 € 2,49 € 27,00 € 733,92 

11 € 29,49 € 2,40 € 27,09 € 706,83 

12 € 29,49 € 2,31 € 27,18 € 679,65 

13 € 29,49 € 2,23 € 27,27 € 652,38 

14 € 29,49 € 2,14 € 27,36 € 625,03 

15 € 29,49 € 2,05 € 27,45 € 597,58 

16 € 29,49 € 1,96 € 27,54 € 570,05 

17 € 29,49 € 1,87 € 27,63 € 542,42 

18 € 29,49 € 1,78 € 27,72 € 514,70 

19 € 29,49 € 1,69 € 27,81 € 486,90 

20 € 29,49 € 1,59 € 27,90 € 459,00 

21 € 29,49 € 1,50 € 27,99 € 431,01 

22 € 29,49 € 1,41 € 28,08 € 402,93 

23 € 29,49 € 1,32 € 28,17 € 374,75 

https://www.berekenhet.nl/lenen-en-krediet/geld-lenen-aflossingstermijnen.html
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24 € 29,49 € 1,23 € 28,27 € 346,49 

25 € 29,49 € 1,13 € 28,36 € 318,13 

26 € 29,49 € 1,04 € 28,45 € 289,68 

27 € 29,49 € 0,95 € 28,54 € 261,14 

28 € 29,49 € 0,85 € 28,64 € 232,50 

29 € 29,49 € 0,76 € 28,73 € 203,77 

30 € 29,49 € 0,67 € 28,83 € 174,94 

31 € 29,49 € 0,57 € 28,92 € 146,02 

32 € 29,49 € 0,48 € 29,01 € 117,01 

33 € 29,49 € 0,38 € 29,11 € 87,90 

34 € 29,49 € 0,29 € 29,20 € 58,70 

35 € 29,49 € 0,19 € 29,30 € 29,40 

36 € 29,49 € 0,10 € 29,40 € 0,00 

Totaal € 1.061,72 € 61,72 € 1.000,00 
 

 

8. Vervroegd aflossen 

De lener is [wel / niet] bevoegd om vervroegd aflossingen te doen. INDIEN “NIET BEVOEGD” REST 

ALINEA VERWIJDEREN. Dit dient door de lener schriftelijk twee weken vooraf te worden 

aangekondigd en bij de daarop volgende termijn te worden voldaan. Uitlener zal dit schriftelijk 

accorderen en tegelijkertijd een nieuwe berekening van de resterende termijnen meesturen. 

9. Opeisbaarheid 

Alle verschuldigde bedragen inclusief tot dan toe verschuldigde rente kunnen met onmiddellijke 

ingang worden opgeëist door uitlener in geval van: 

- Door de lener het niet voldoen van een aflossingstermijn en na sommatie alsnog niet 

nakomen hiervan op 14 dagen na eigenlijke termijndatum. 

- Het door de lener het niet naleven of in strijd handelen van deze overeenkomst en 30 dagen 

na sommatie hiervan gemaakte afspraken alsnog niet nakomen. 

- Er door of voor lener een aanvraag is gedaan voor faillissement, surseance van betaling of 

toepasselijkheid van schuldsanering. 

- De lener komt te overlijden, niet langer in Nederland woonachtig is of er redelijkerwijs 

aannemelijk is (uitlener goede redenen heeft te vermoeden dat) een van deze situaties zich 

voor zal doen tijdens duur van de lening. 

- Lener werkloos raakt. / Lener zijn bedrijfsvoering staakt. / Lener arbeidsongeschikt raakt. 
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10. Ondertekening 

Uitlener en lener verklaren deze overeenkomst naar waarheid te hebben ingevuld en als zodanig 

gemaakte afspraken na te komen. 

 

 

Naam uitlener:   _________________________ 

Datum:                _________________________ 

Plaats:                 __________________________ 

Handtekening: 

 

 

_______________________________________ 

 

Naam lener:      __________________________ 

Datum:                _________________________ 

Plaats:                 __________________________ 

Handtekening: 

 

 

_______________________________________ 

 


