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De Leerleenbrief       
 

Kredietovereenkomst 
 

Tussen 
de kredietgever (voornaam, achternaam, straat en nummer, postcode en gemeente, rijksregisternummer): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(hierna de kredietgever te noemen) 

 
en de kredietnemer: Plankgas Pop-up 
 
vertegenwoordigd door: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. Voorwerp van de overeenkomst: De kredietgever verleent een krediet aan de kredietnemer, 
die het krediet aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de 
voorwaarden, zoals die hierna bepaald worden.  De kredietnemer komt overeen om bij het 
einde van de duurtijd van deze Leerlening, de hoofdsom terug te betalen.   De kredietnemer 
erkent de ontleende fondsen te hebben ontvangen. 

2. Hoofdsom: ……………………….. EUR, met een maximum van 25,00 EUR. 
3. Duurtijd: Maximale  looptijd van tien maanden.  De termijn kan niet verlengd worden. 
4. Begindatum: …………/……………/…………………… 
5. Einddatum: …………/……………/……………………  De einddatum moet voor het einde van het 

academiejaar vallen waarin de Leerlening werd aangegaan. 
6. Bankrekeningnummer waarop het bedrag van de Leerlening ter beschikking gesteld werd 

of zal worden gesteld: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Rentevoet en bedrag van de jaarlijkse intrest: MAX 5% 
………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Vervaldatum van de jaarlijkse intrest: …………/……………/……………………  Deze datum moet 
samenvallen met de einddatum van de Leerlening. 

9. Bankrekeningnummer waarop de jaarlijkse intresten worden betaald en waarop op het 
einde de hoofdsom zal worden terugbetaald: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Precieze vermelding van het doel van de Leerlening: Het ondersteunen van een PLANKGAS 
POP-UP, een didactische leervorm waarbij leerlingen concreet in contact komen met het 
ondernemerschap, onder de vleugels van de UNIZO  Onderwijs & Ondernemen. 

11. Achterstelling: De Leerlening is zowel achtergesteld ten aanzien van de bestaande als van de 
toekomstige schulden van de krediet nemer.  Eventuele aanvullende voorwaarden of 
regelingen mogen niet tot gevolg hebben dat aan de achterstelling het effect, geheel of 
gedeeltelijk, wordt ontnomen. 
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12. Algemene voorwaarden en regelingen: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Verklaringen: De kredietgever en de kredietnemer verklaren dat bovenvermelde gegevens 
waarachtig, accuraat en volledig zijn. 

14. Wijzigingen: Deze kredietovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de 
kredietnemer en de kredietgever en vervangt alle andere mondelinge of schriftelijke 
overeenkomsten tussen die partijen. 

15. Niet-overdraagbaarheid: Deze kredietovereenkomst kan, noch enige rechten daarin, geheel 
of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen. 

16. Toepasselijk recht: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel 
de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de kredietnemer of de kredietgever zijn 
bevoegd. 

 
 
 

Opgemaakt te …………………………………………………………………….. op ………………………………………… 
in twee originele exemplaren waarvan één bestemd is voor elke partij. 
 
 
 
 
 
De kredietgever      De kredietnemer 
(naam, datum en handtekening)    (naam, datum en handtekening) 
 
 

 


