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LENINGSVOORWAARDEN & MACHTIGING INCASSO 

 

Geldverstrekker Stichting Fonds Kwadraat 

Lener Naam (hierna: de “lener”) 
Adres 
Postcode en plaats 
Geboren op              te   
Burgerservicenummer: xxxxxxx 
Rekeningnummer t.b.v. af te schrijven bedrag:  xxxxxxxxxxxxx t.n.v. 
xxxxxxx 

Leningsbedrag € x.000,00 (hierna: het “Leningsbedrag”) 

In woorden:                                   EUR 

Beschikbaarstelling Fonds Kwadraat betaalt het Leningsbedrag (verminderd met de 
administratiekosten) aan de lener op rekeningnummer xxxxxxxxxxx tnv 
xxxxxxxx, nadat Fonds Kwadraat een door de lener ondertekend 
exemplaar van deze overeenkomst heeft ontvangen. 

Bestedingsdoel Het Leningsbedrag mag alleen worden gebruikt voor:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna het “Bestedingsdoel”) en de lener handelt in 
dezen uitsluitend in de uitoefening van zijn beroep.  

Controle De lener is verplicht mee te werken aan eventuele controle op 
aanwending van het Leningsbedrag voor het Bestedingsdoel. 

Geen rente De lener betaalt geen rente over het Leningsbedrag. 

Foto’s voor Fonds 
Kwadraat 

De lener stuurt Fonds Kwadraat drie digitale foto’s van het gerealiseerde 
werk en/of de presentatie waarvoor het Leningsbedrag is verstrekt, zodra 
deze is (zijn) gerealiseerd.  

Opnemen logo 
Fonds Kwadraat  

De lener zal het logo van Fonds Kwadraat (te downloaden van de website) 
opnemen in het colofon van een publicatie en/of op de uitnodiging voor 
een expositie of presentatie of anderszins.  

Medewerking aan 
Fonds Kwadraat 

Lener geeft toestemming voor opname van zijn naam en een afbeelding 
van zijn werk op de website en/of in publicaties van Fonds Kwadraat. 

Eenmalige 
administratiekosten 

De lener betaalt eenmalig administratiekosten ter hoogte van € 200,00 
(2,5% van het Leningsbedrag). Fonds Kwadraat verrekent de 
administratiekosten bij het beschikbaar stellen van het Leningsbedrag. 
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Aflossingsschema 

 
De lener geeft Fonds Kwadraat toestemming om maandelijks een bedrag 
af te schrijven van zijn bankrekening: 
Maandbedrag:  € xxxxx 
Aantal maanden: 36 
Eerste betaling:  xxxxx 
Datum slottermijn: xxxxxx 
 
Reden afschrijving bedrag: aflossing lening met contractnr. xxxxx 
 

Toereikend saldo De lener verplicht zich ervoor zorg te dragen dat het banksaldo voor de 
maandelijkse aflossingen toereikend is. 

Vrijwillige 
versnelde aflossing 

De lener mag het Leningsbedrag altijd versneld terugbetalen. 

Verplichte 
versnelde aflossing 

De lener is verplicht (het restant van) het Leningsbedrag versneld in zijn 
geheel terug te betalen als: 
- Hij/zij het werk verkoopt waarvoor het Leningsbedrag verstrekt is; 
- Zijn/haar faillissement wordt aangevraagd; 
- Hij/zij toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

vraagt; 
- Hij/zij zijn schuldeisers een (buiten)gerechtelijk akkoord aanbiedt;  
- Hij/zij een of meer verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt 

(zonder dat Fonds Kwadraat verplicht zal zijn de kunstenaar in gebreke 
te stellen of in staat te stellen alsnog na te komen). 

Boete bij te late 
betaling 

Als de lener niet, niet volledig en/of of te laat betaalt, dan is hij wettelijke 
rente verschuldigd. Als de wettelijke rente ook niet wordt betaald, dan 
wordt de rente cumulatief berekend (rente op rente). 

Toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. 

Bevoegde rechter Partijen zullen eventuele geschillen voorleggen aan de bevoegde rechter 
in Amsterdam. 

 

 

__________________________________ 

Stichting Fonds Kwadraat 

Door: Francine Mendelaar 

Functie: Directeur 

Plaats: Amsterdam 

Op: xxxxxxx 

__________________________________ 

Naam 

Plaats:  

Op:  

 

 

 
 


