Info renteloze lening
Beste
Sinds 2016 dromen we vanuit KLJ Lokeren-Heiende van een nieuw lokaal.
Het huidige werd te klein, is afgeleefd en heeft zijn beste tijd gehad. De afgelopen jaren werd er al
veel nagedacht en gepland, geïnformeerd en uitgetekend én organiseerden we al heel wat
geldinzamelacties.
Ondertussen staan we dichter en dichter bij de uiteindelijke realisatie van de nieuwbouw. Alle info
hierrond kan je trouwens volgen via kljlokerenheiende.be/bouwplannen. We zijn echter nog op zoek
naar financiële middelen om te kunnen starten met de effectieve bouw.
Vanuit de stad kunnen we beroep doen op €50.000 infrastructuursubsidies, zelf haalden we ook al
zo’n €100.000 op d.m.v. evenementen en geldinzamelacties en daarnaast bekijken we ook nog
enkele opties van bovenlokale subsidies.
Om van start te kunnen gaan, missen we echter nog €25.000. We hopen deze middelen via renteloze
leningen bijeen te kunnen krijgen. Misschien kunnen we daarvoor wel beroep doen op jouw steun?
Hoe gaat zo’n renteloze lening in zijn werk?
De formule is eenvoudig: u helpt ons met een bedrag van minimum €500 uit de nood en wij beloven
binnen de 5 jaar het volledige bedrag terug te betalen. Op die manier kunnen wij reeds starten met de
werken van het lokaal en hebben we dat ruimte om doorheen de komende jaren onze laatste
“schulden” af te lossen, zonder dat we hiervoor extra interesten moeten betalen.
Gedurende 5 jaar (te starten vanaf 2023) betalen we jaarlijks 1/5de van het bedrag terug aan alle
ontleners. We zorgen dat alles goed is opgenomen in een schriftelijk contract. Zelfs als je het contract
zelf verliest, zullen wij jou nog contacteren voor de terugbetaling. In december van 2028 krijg je je
laatste schijf terugbetaald.
Je kan via dit formulier je gegevens doorgeven en het bedrag dat je wenst te ontlenen. Je zal dan
binnen de week een mailtje krijgen met een contract waarop jouw gegevens ingevuld staan. Nadat je
dit hebt getekend en het geld hebt overgeschreven is jouw lening officieel. Op deze manier
verzekeren we dat alles correct verloopt en jij zeker jouw geld terugkrijgt.
Zowel particulieren als verenigingen kunnen zo’n renteloze lening aangaan. Maak jij deel uit van een
bedrijf en/of vereniging die ons willen steunen? Of ken jij iemand? Dan kan je ons helpen door ons te
contacteren via Lore waarna wij graag de mogelijkheden bespreken.
Heb je interesse, maar toch nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. We maken graag tijd vrij
om alles te duiden.
Wij beantwoorden graag al jullie vragen!
Lore Van de Vondel
0491 93 29 08
kljlokerenheiende2@gmail.com

Overeenkomst renteloze lening
Contractnr………………....
Tussen:

En:

KLJ lokaal Heiende VZW
Ondernemingsnummer 0655.724.354
Heiendestraat 2b
9160 Lokeren

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….

Vertegenwoordigd door
Kevin De Waele, voorzitter, en
Isabel Smet, secretaris

(verder de ontlener)

Is overeengekomen wat volgt :
Artikel 1 – Aard van de lening
De ondergetekende KLJ lokaal Heiende VZW, vertegenwoordigd door Kevin De Waele en
Isabel Smet, verklaart ………………………… euro te hebben ontvangen van
…………………………………………. bij wijze van geldlening via overschrijving op
rekeningnummer BE55 7360 2579 0344 van KLJ lokaal Heiende VZW, Heiendestraat 2b
9160 Lokeren. Deze overeenkomst is pas geldig van het moment dit bedrag effectief gestort
is. De lening die het voorwerp uitmaakt van onderhavige overeenkomst betreft een
renteloze lening.
Artikel 2 – Bestemming van de lening
De bestemming van de lening reikt tot de oprichting en uitbating van het jeugdlokaal voor
KLJ Lokeren-Heiende. KLJ lokaal Heiende VZW verbindt er zich toe het ontleende bedrag
uitsluitend aan te wenden voor het project waarvoor de lening wordt aangevraagd.
Artikel 3 – Duur van de lening
Deze lening wordt terugbetaald gedurende een periode van 5 jaar, met jaarlijks een gelijk
deel, waarbij het eerste jaar van de terugbetaling ingaat in 2023. De terugbetaling gebeurt
steeds in de loop van de maand december op volgend rekeningnummer
BE.. ….….…………………………………………..
op naam van ………………………………………………
Artikel 4 – Financiële informatie
KLJ lokaal Heiende VZW verbindt er zich toe om de bewijsstukken van de aanwending van
de renteloze lening voor te leggen op eenvoudig verzoek van de ondergetekende ontlener.

Artikel 5 - Strijdigheid met bestemming
Elke met de bestemming strijdige aanwending van de renteloze lening ( of van een gedeelte
ervan) heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van
het totale ontleende bedrag tot gevolg, vermeerderd met de rente aan de wettelijke
intrestvoet op het totale ontleende bedrag vanaf de toekenning van de lening.
Artikel 6 – Vergunningen, keuringen en toelatingen
Alle wettelijke vergunningen, keuringen en toelatingen voor de bouwwerken e.d. moeten
aangevraagd worden door KLJ lokaal Heiende VZW.
Artikel 7 – Informatieplicht
KLJ lokaal Heiende VZW wordt gehouden iedere wijziging van de statuten voorafgaandelijk
kenbaar te maken aan de ontlener.
Artikel 8 – Clausule
Voor de ontlener is er geen verdere aansprakelijkheid bij schulden van de VZW.
De overeenkomst is opgemaakt op ……………………………………….
te ……………………………………………………. in 2 exemplaren, waarvan een exemplaar
aan elk van de ondertekende partijen is overhandigd.
Eigenhandig en in letters geschreven door de voorzitter en secretaris KLJ lokaal Heiende
VZW “goed voor de som van ……………………. euro ”
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..€

De ontlener

………………………………………………

voor KLJ lokaal Heiende VZW

………………………………………………
Kevin De Waele (voorzitter)

………………………………………………
Isabel Smet (secretaris)

