
Paraaf schuldenaar/schuldenares  Paraaf schuldeiser/schuldeiseres  

OVEREENKOMST VAN GELDLENING 
 
DE ONDERGETEKENDEN:  
 
1. Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop, gevestigd te Hazerswoude-Dorp, Italiëlaan 3 (2391 

PS), KvK nummer 76508676,  te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, P.J. Mathot en 
C.W.J.P. Vermeulen,  
hierna genoemd "schuldenares",  

 
en  
 
2. Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, gevestigd te Boskoop, Parklaan 158 (2771 JM), KvK 

nummer 40464039, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, W.E.F.T. van der Louw-
Vergeer en D.J. Slingerland, 
 hierna genoemd "schuldeiseres", 

 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 
De Stichting Maatschappelijk Vastgoed Greenport Boskoop ( SMVGB ) heeft een koopovereenkomst gesloten voor 
een boomkwekerijperceel met gebouwen gelegen achter Reijerskoop 58. Omdat de bestemmingswijziging nog niet is 
vastgesteld is twee keer een beroep gedaan op de ontbindende voorwaarden. Per 30 april 2021 loopt de overeenkomst 
af en de verkoper heeft aangegeven niet meer te willen verlengen. Omdat de aankoop van dit object een cruciaal 
onderdeel is van het project Tuinen van Boskoop wil de SMVGB tijdelijke leningen aantrekken om dit object te kunnen 
kopen. Hiervoor doet zij een beroep om Stichting Boomkwekerijmuseum, Stichting Sortimentstuin Harry van de Laar, 
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, Imkersvereniging Midden Holland en VVV om tijdelijke leningen te 
verstrekken om daarmee de aankoop veilig te stellen.  
 
Zekerheidstelling  
 
Het perceel zal niet met hypothecaire inschrijvingen worden belast zodat de lening verstrekkers zekerheid houden op 
het perceel. De aankoopsom is € 100.000,-- voor 1.1 ha grond met gebouwen. De gebouwen krijgen in het 
wijzigingsplan een maatschappelijke bestemming en daarom wordt de waarde van de gebouwen op € 0,00 gesteld. De 
kwekerij krijgt de bestemming sierteelt zonder bebouwing en kan gesteld worden op € 66.000,--. Omdat naast de 
aankoopsom ook rekening gehouden moet worden met aankoopkosten ( 10% ) kan er een tekort ontstaan van € 
44.000,--. 
De SMVGB spant zich in om dit tekort niet te laten ontstaan. Zo heeft zij een principeverzoek bij de Gemeente 
neergelegd om op het boomkwekerijperceel met gebouwen gelegen achter Reijerskoop 58 een ruimte voor ruimte kavel 
te ontwikkelen. De stedenbouwkundige van de Gemeente is hierover positief en naar verwachting neemt het college 
hier binnenkort een besluit over. Een mogelijke negatief resultaat verandert daardoor in een positief resultaat dat kan 
worden aangewend voor de inrichting. 
 
Lening in relatie tot ledenkapitaal Coöperatieve vereniging. 
 
Zodra de lening kan worden afgelost zal de lening ook daadwerkelijk worden afgelost. De besluitvorming omtrent het 
lid worden van en het storten van ledenkapitaal in de Coöperatie “Tuinen van Boskoop” is een onafhankelijk proces en 
maakt geen onderdeel uit van deze leningovereenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paraaf schuldenaar/schuldenares  Paraaf schuldeiser/schuldeiseres  

ZIJN HET NAVOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
1. Schuldenares erkent per 15 april 2021 ter leen te hebben ontvangen van en mitsdien schuldig te zijn aan 

Schuldeiseres een bedrag groot € 40.000 (zegge: veertigduizend euro). 
 
2. Schuldenares dient het bedrag van deze geldlening uitsluitend aan te wenden voor de financiering van de 

aankoop van het boomkwekerijperceel met gebouwen gelegen achter Reijerskoop 58 gelegen in het project 
“transformatie Reijerskoop Boskoop”. 

 
3. Schuldenares is ter zake van de hoofdsom of het restant daarvan een rente verschuldigd van 0,0% (zegge: nihil 

procent) op jaarbasis. 
 
4. Schuldenares en Schuldeiseres zijn overeengekomen dat aflossing van de hoofdsom of het restant daarvan zal 

plaatsvinden op uiterlijk op 30 juni 2022 danwel eerder bij realisatie van het plan “transformatie Reijerskoop 
Boskoop”. 
Algehele of gedeeltelijke tussentijdse en vervroegde aflossing (in veelvouden van € 10.000) zal te allen tijde zijn 
toegestaan, en wel boetevrij. 

 
5. Schuldenares is verplicht om, op eerste verzoek van schuldeiseres, ten behoeve van Schuldeiseres genoegzame 

zekerheid te verschaffen voor de nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
 
6. De hoofdsom of het eventuele restant daarvan zal te allen tijde terstond en zonder enige waarschuwing kunnen 

worden opgeëist in de volgende gevallen:  
- bij niet-prompte voldoening der aflossingstermijn op de daarvoor geldende verschijndagen; 
- bij het in gebreke blijven van Schuldenares bij de nakoming van de op haar rustende verplichting tot 

verstrekking van de onder 4 bedoelde zekerheid; 
- bij faillissement, ontbinding of liquidatie of staking dan wel beëindiging van het bedrijf van de 

Schuldenares, wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, alsmede wanneer haar goederen geheel 
of gedeeltelijk door derden mochten worden in beslag genomen.  

 
7. Schuldenares zal in verzuim zijn door het verstrijken van de bepaalde termijn of het zich voordoen van de 

desbetreffende gebeurtenis, zonder dat daartoe een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal nodig zijn. 
 
8. Alle betalingen moeten geschieden door overmaking naar een door Schuldeiseres aan te wijzen bankrekening; 

Schuldenares zal zich niet op verrekening kunnen beroepen, tenzij Schuldeiseres daarvoor uitdrukkelijk 
schriftelijk toestemming verleent. 

 
9. Betalingen worden eerst toegerekend aan kosten, vervolgens aan aflossing op de hoofdsom. 
 
10. De besturen en de algemene ledenvergadering van Schuldeiseres hebben de vertegenwoordigende 

bestuursleden van Schuldeiseres gemachtigd om onderhavige overeenkomst van geldlening aan te gaan. 
 
11.  Het bestuur van Schuldenares heeft de voorzitter en penningmeester van Schuldenares gemachtigd om 

onderhavige overeenkomst van geldlening aan te gaan. 
 
12. Alle kosten waartoe deze geldlening aanleiding geeft of in de toekomst aanleiding geven zal, daaronder 

begrepen die, welke Schuldeiseres zal nodig oordelen te maken tot behoud en ter uitoefening van haar rechten, 
komen ten laste van Schuldenares. 
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Ondertekend in drievoud te Hazerswoude-Dorp/Boskoop, op …. april 2021 
 
 
Schuldenares  Schuldeiseres 
 
1. Stichting Maatschappelijk Vastgoed  2. Koninklijke Vereniging 
Greenport Boskoop  voor Boskoopse Culturen 
  
 
 
 
 
P.J. Mathot        W.E.F.T. van der Louw-Vergeer 
 
 
 
 
 
C.W.J.P. Vermeulen     D.J. Slingerland 


