
Overeenkomst geldlening familiehypotheek

DIt is een standaardovereenkomst voor een geldlening tussen de ouders en het kind.
Door de geldlening vast te leggen, weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Het is niet
nodig om naar een notaris te gaan voor deze onderlinge overeenkomst.

Overeenkomst
De ouder, hierna genoemd geldgever
Naam:
Adres:
Geboortedatum:

Het kind, hierna genoemd geldlener
Naam:
Adres:
Geboortedatum:

De geldgever en geldlener komen het volgende overeen
1. De geldgever geeft per ………………….. een lening van € ……………. aan de geldlener, een

bedrag van zegge: ………………………………………………….
De geldlener verklaart de hierboven genoemde hoofdsom schuldig te zijn
aan geldgever.

2. De lening is bedoeld voor de aankoop/verbouwing van de woning op het adres
………………………………………………………………………………………….

3. De lening heeft een looptijd van ……… maanden en eindigt daarmee op ……………

4. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd
van …...% per jaar. De rente wordt berekend over de hoofdsom die nog uitstaat op
de laatste dag van iedere kalendermaand. Dit rentepercentage geldt voor ………. jaar.

5. Geldlener zal de lening aflossen volgens een annuïtair aflosschema. De
geldgever en geldlener spreken hiervoor een maandelijkse betaling af van …………...….
euro. Dit bedrag is de aflossing en rente en zal overgemaakt worden in de eerste
week van elke nieuwe maand.

6. Naast de afgesproken annuïteiten is de geldlener bevoegd jaarlijks tot maximaal
15% van de hoofdsom af te lossen. De geldlener betaalt een boete aan de uitlener
als de lener een hoger bedrag wil aflossen. De berekening van deze boete gaat
volgens de leidraad van de AFM. Die leidraad is op 20 maart 2017 gepubliceerd
(zie toelichting overeenkomst).



- De extra aflossing(en) gaan van de laatste verplichte aflossingstermijn af, daarna
van de voorlaatste etc. De looptijd van de lening wordt na het aflossen dus korter.
- Bij verkoop van de woning mag de geldlener de volledige lening boetevrij
aflossen.

7. Geldlener verklaart voor uitlener dat deze op eerste aanmaning van geldgever
een recht van hypotheek zal verlenen op de onroerende zaak waarvoor deze
lening is verstrekt. De geldlener geeft dan door het vestigen van een hypotheek
bij de notaris extra zekerheid aan de geldgever. De geldlener betaalt hiervoor de
kosten.

8. De lening loopt af als de langstlevende geldgever overlijdt. Op dat moment gaat
de restant lening af van het eventuele erfdeel van de geldlener. Als het erfdeel
niet hoog genoeg is om de lening af te lossen zal de geldlener direct het
ontbrekende saldo aflossen.

9. De lening is direct opeisbaar bij overlijden van de geldlener.

10. De lening is direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar als:
- De geldlener in surseance van betaling zit;
- De geldlener failliet wordt verklaard;
- De geldlener wordt opgenomen in een zorginstelling waarvoor een eigen
bijdrage geldt;
- De geldlener het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

11. Als delen van deze overeenkomst ongeldig worden verklaard en/of afgekeurd
door de Belastingdienst, dan zal de rest van de overeenkomst voortduren. Ook
zullen de geldgever en geldlener nieuwe afspraken maken die zoveel mogelijk in
de geest van de overeenkomst liggen.

12. Voor deze overeenkomst geldt Het Nederlandse recht. Bij geschillen is alleen de
rechtbank bevoegd binnen het arrondissement waar de uitlener woont.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

Plaats
Datum

(handtekening)
geldlener

Plaats
Datum

(handtekening)
geldgever


