
L Å N E B E V I S 

Mellem

Foreningen

XX

XX

og

YY

YY

YY

er der oprettet et lånebevis på følgende vilkår:

§ 1

Lånet

 

Undertegnede Foreningen XX erklærer herved at have modtaget som lån af YY,

stort kr. XXX,00. 

Lånet og den til enhver tid værende restgæld på lånet forrentes med 2% p.a.

J.nr.: 2296-01 LB/DKN



§ 2

Afvikling

Lånet er afdragsfrit indtil 31. august 2022. 

Herefter afvikles lånet med en fast årlig ydelse på 1/10 af det lånte beløb, hvoraf

2% p.a. af det til enhver tid skyldige beløb er rente, mens resten er afdrag.

Første ydelse betales den 1. september 2022.

 

§ 3

Opsigelse og indfrielse

Det ydet lån kan ikke opsiges indtil den 31. august 2031, og långiver kan således

kun kræve den aftalte afvikling på lånet betalt. 

Efter den 31. august 2031 kan YY opsige lånet helt eller delvist uden varsel og

forlange betaling af det skyldige beløb.

Lånet forfalder til fuld indfrielse ved långivers død.

Foreningen har til  enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i

henhold til nærværende lånebevis.

 

§ 4

Misligholdelse

Dersom lånet ikke afvikles som forudsat i § 2, eller Foreningen på anden måde

væsentlig  misligholder  forpligtelserne  ifølge  nærværende  lånebevis,  er

Foreningens gæld til YY straks forfalden til betaling. 
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§ 5

Erklæringer

Ved underskrift på nærværende lånebevis erklæres, at nærværende lånebevis er

umiddelbart eksigibelt, jfr. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5, ligesom Foreningen

ved underskrift på nærværende lånebevis kvitterer for lånets modtagelse. 

Dette lånebevis underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver,

og en kopi, som opbevares af låntager.

§ 6

Værneting

Enhver tvist  i  henhold til  nærværende lånebevis skal afgøres efter dansk rets

regler. Værneting er aftalt til Københavns Byret.

§ 7

Underskrifter

Som låntager:

_____________ ______________________________

Dato: Foreningen 

Som långiver:

_____________ ______________________________

Dato: YY
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