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Betreft 

Geldlening onder nummer 40.102478 verstrekt door N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten ('BNG Bank") aan Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland te 
Barendrecht ("Debiteur") 

Geachte college, 

Onder verwijzing naar twee eerder verzonden brieven delen wij u het volgende mede 
Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland te Barendrecht heeft per 15-01-2016 een 
direct opeisbare vordering, uit hoofde van de geldlening, aan BNG Bank te voldoen 
groot € 87.923,57. Het gaat om een bedrag aan rente en aflossing betreffende lening 
nummer 40.102478. 
Op 28 januari 2016 heeft de BNG Bank aan de debiteur reeds een aanmaning 
verstuurd. 
Op 15 februari 2016 heeft BNG Bank aan de debiteur ter zake reeds een laatste 
aanmaning gestuurd. Een kopie van laatstgenoemde aanmaning is verstuurd aan de 
gemeente Albrandswaard. 

Datum 
29 februari 2016 

Onze referentie 
1790194 

Uw referentie 

Contactpersoon 

de heer A. Hummel 

T 070 3750 852 

bert.hummel@bngbank.nl 

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de geldlening 
heeft de gemeente Albrandswaard zich borg gesteld jegens BNG Bank, zulks op 
grond van een namens de gemeente Albrandswaard getekende akte van borgtocht. 
Uit hoofde van deze akte van borgtocht spreken wij u thans aan tot betaling van de 
bovenstaande vordering. Wij verzoeken u ons te machtigen het bovenstaande bedrag 
met de juiste valuta van uw rekening te mogen incasseren. 

Hoogachtend, 
BNG Bank BNG Bank 

K. Walidin-Mohamedali P. Kortleve 
Hoofd R&C Financiële Administratie Hoofd R&C Planning & Control 

BNG Bank is een 

handelsnaam van 

N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten te Den Haag, 

KvK-nummer 27008387 
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AKTE VAN BORGTOCHT 2006.000454.01 

De ondergetekende: 

De Gemeente Albrandswaard, kantoorhoudende te 3176 PD Poortugaal, Hof
hoek 5 (postbus 1000, 3160 GA Rhoon), in deze zaak vertegenwoordigd door 
mevrouw Wendy Krijgsman, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Van 
Heukelem Govers Nusteling notarissen, kantooradres: 2905 AX Capelle aan den 
Ussel, De Linie 5, geboren te Rotterdam op dertien november negentienhonderd 
vierenzeventig, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de burgemeester 
van de gemeente Albrandswaard, de heer mr H.M. Bergmann, handelende inge
volge het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders, nummer 
2006/3859, de dato tien oktober tweeduizend zes, 
de tekst van deze volmacht is aan deze akte gehecht; 
hierna te noemen "Borg"; 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

1 Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland, gevestigd te Rhoon, 
gemeente Albrandswaard, hierna te noemen de "Cliënt", en nv Bank 
Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen de 
"Bank", een overeenkomst lot geldlening zijn aangegaan, door de Bank en 
de Cliënt ondertekend op vijftien januari tweeduizend zeven, op grond 
waarvan de Bank aan de Cliënt een geldlening zal verstrekken in hoofdsom 
(maximaal) groot drie miljoen achthonderdduizend euro (€ 3.800.000,00), 
gesplitst in de volgende leningdelen: 
A. twee miljoen zevenhonderd zeventig duizend euro (€ 2.770.000,00), 

met een looptijd van dertig (30) jaar, hiema te noemen: "Lening A"; en 
B. één miljoen dertigduizend euro (€1.030.000,00), met een looptijd van 

tien (10) jaar, hierna te noemen: "Lening B"; 
Lening A en Lening B, hierna tezamen ook te noemen de "Geldlening";  

II. de Cliënt de Geldlening direct, volledig en onder dezelfde voorwaarden zal  
doorverstrekken aan de (toekomstige) eigenaren van het centrum voor  
Eerstelijnsvoorzieningen in Portland te Rhoon, te weten:  
Voor wat betreft Lening A: 
1. de heer Willem van der Torre, wonende te 3233 VC Oostvoome, 

Gentianenlaan 9, geboren te Rotterdam op elf april negentienhonderd 
drieënzestig, houder van het rijbewijs nummer 3153143845, ongehuwd, 
een bedrag van één miljoen driehonderd vijfentachtig duizend euro 
(€ 1.385.000,00) ter financiering van de bedrijfsruimte (voor Eerstelijns 
Voorzieningen) in Portland te Rhoon; 

2. de heer Jochem Krijn Schieven, wonende te 2993 BE Barendrecht, 
Voordijk 459, geboren te Rotterdam op tien oktober negentienhonderd 
zevenenzestig, houder van paspoort nummer NH1406874, gehuwd; te 
dezen handelend in zijn hoedanigheid van directeur van de te 
Barendrecht gevestigde besloten vennootschap met beperkte 



aansprakelijkheid: FAROUCHE VASTGOED B.V., kantoorhoudende te  
2993 BE Barendrecht, Voordijk 459, ingeschreven in het handelsregister  
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder  
dossiernummer 24343518, een bedrag van één miljoen driehonderd  
vijfentachtig duizend euro (€ 1.385.000,00) ter financiering van de  
bedrijfsruimte (voor Eerstelijns Voorzieningen) in Portland te Rhoon;  

Voor wat betreft Lening B: 
1. de heer Willem van der Torre, wonende te 3233 VC Oostvoorne, 

Gentianenlaan 9, geboren te Rotterdam op elf april negentienhonderd 
drieënzestig, houder van het rijbewijs nummer 3153143845, ongehuwd, 
een bedrag van vijfhonderd vijftien duizend euro (€515.000,00) ter 
financiering van de bedrijfsruimte (voor Eerstelijns Voorzieningen) in 
Portland te Rhoon; 

2. de heer Jochem Krijn Schieven, wonende te 2993 BE Barendrecht, 
Voordijk 459, geboren te Rotterdam op tien oktober negentienhonderd 
zevenenzestig, houder van paspoort nummer NH1406874, gehuwd; te 
dezen handelend in zijn hoedanigheid van directeur van de te 
Barendrecht gevestigde besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: FAROUCHE VASTGOED B.V., kantoorhoudende te 
2993 BE Barendrecht, Voordijk 459, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder 
dossiernummer 24343518, een bedrag van vijfhonderd vijftien duizend 
euro (€515.000,00) ter financiering van de bedrijfsruimte (voor 
Eerstelijns Voorzieningen) in Portland te Rhoon; 

III. de Bank als voorwaarde voor het verstrekken van de Geldlening heeft 
gesteld dat door de Borg aan de Bank een borgtocht wordt afgegeven tot 
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de Cliënt uit hoofde 
van de Geldlening; 

IV. de Borg bereid is deze zekerheid te verstrekken; 

VERKLAART: 
dat hij heeft kennisgenomen van en bekend is met de voorwaarden van de 
Geldlening. De tekst van de Geldlening is als kopie aan deze akte gehecht; 
dat hij zich ten behoeve van de Bank, onder afstanddoening van alle 
rechten, bevoegdheden en verweermiddelen bij de wet aan borgen 
toegekend of nog toe te kennen, in het bijzonder van die welke de Borg te 
zijner bevrijding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 
6:139, 6:154, 7:852, 7:853 en 7:856 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, 
onvoorwaardelijk borg stelt voor de richtige nakoming van alle huidige en 
toekomstige verplichtingen van de Cliënt uit de Geldlening voortvloeiende, 
als ware hij zelf schuldenaar. Onder de hiervoor bedoelde verplichtingen 
worden mede verstaan alle incasso-, advocaat- en procureurskosten, 
buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, die door de Bank ten laste 
van de Cliënt kunnen worden gebracht. De Bank zal de Borg in kennis 
stellen van het voornemen van de Bank om tot opeising van de Geldlening 
over te gaan. 



- 3 -

Het bedrag waarvoor de Borg uit deze borgstelling kan worden aangesproken 
zal nimmer meer bedragen dan drie miljoen achthonderdduizend euro 
(€3.800.000,00) te vermeerderen met boeten, kosten en wettelijke en 
overeengekomen renten. 

Indien de Cliënt naar het oordeel van de Bank in de nakoming van zijn 
verplichtingen tegenover de Bank tekort is geschoten en de Bank hiervan 
mededeling doet aan de Cliënt, zal tegelijkertijd een mededeling worden gedaan 
aan de Borg en voorts zal de Borg op eerste schriftelijk verzoek van de Bank, 
zonder dat enige ingebrekestelling van of mededeling aan de Cliënt is vereist, 
aan de Bank betalen al hetgeen de Cliënt aan de Bank volgens de opgave van 
laatstgenoemde verschuldigd is uit voormelde hoofde. De administratie van de 
Bank levert ten aanzien van het door de Cliënt aan de Bank verschuldigde 
volledig bewijs op. De Borg kan de opgave van de Bank van hetgeen de Cliënt 
aan de Bank verschuldigd is slechts betwisten na betaling onder voorbehoud 
van rechten. Indien de Cliënt zijn schuld aan de Bank erkent, is de Borg daaraan 
gebonden. 

Alle betalingen door de Borg zullen geschieden zonder korting van welke aard of 
verrekening uit welke hoofde ook. 

De Borg verklaart zich reeds nu voor alsdan akkoord met het verlenen van uitstel 
van betaling door de Bank aan de Cliënt, de inhoud van een door de Bank met 
de Cliënt te sluiten vaststellingsovereenkomst en overigens met al hetgeen de 
Bank ter handhaving van haar rechten jegens de Cliënt mocht doen of nalaten. 
In al deze gevallen blijft deze borgtocht onverminderd van kracht. 

In het geval de Borg op enigerlei grond in de rechten van de Bank tegen de 
Cliënt mocht treden, zal de Bank haar rechten mogen uitoefenen vóór de Borg 
indien er enige samenloop tussen beider rechten mocht bestaan. Alle 
vorderingen van de Borg op de Cliënt zijn achtergesteld bij alle vorderingen van 
de Bank op de Cliënt. 

Indien ten behoeve van de Bank andere zekerheid is of zal worden gesteld voor 
de betaling van hetgeen de Cliënt aan de Bank verschuldigd is of zal zijn, is de 
Bank bevoegd maar niet verplicht die andere zekerheid in de eerste plaats aan 
te wenden voor de betaling van die schulden van de Cliënt, zulks ter keuze van 
de Bank. De Bank bepaalt de wijze waarop de aan haar toekomende netto
opbrengsten van bedoelde zekerheden met de verschillende schulden van de 
Cliënt worden verrekend. Het niel uitoefenen van een recht door de Bank kan 
niet worden uitgelegd als zou de Bank van dat recht afstand hebben willen doen. 

De Borg verklaart dat zij de door Cliënt aan haar verpande vorderingsrechten 
uitsluitend zal verhalen op de registergoederen, die hypothecair aan die 
vorderingsrechten verbonden zijn, met dien verstande dat de Borg zich 
uitsluitend zal verhalen op de registergoederen van de Cliënt die in verzuim is. 
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Deze borgtocht kan niet door de Borg worden opgezegd. 

Alle kosten die de Bank maakt terzake van de handhaving van haar rechten 
onder of in verband met deze borgtocht komen voor rekening van de Borg. 

De Borg stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat bij rechtsopvolging onder 
algemene titel (waaronder uitdrukkelijk begrepen fusie en splitsing) dan wel 
bijzondere titel van de Cliënt de borgtocht onverkort gehandhaafd wordt. 

De Borg stemt ermee in dat alle geschillen voortvloeiende uit of verband 
houdende met deze borgtocht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Den Haag. 

Voorzover in deze borgtocht hiervan niet is afgeweken, zijn op de 
rechtsverhouding tussen de Bank en de Borg de Algemene Voorwaarden van de 
Bank, waarvan de tekst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Haaglanden te Den Haag is gedeponeerd onder nummer 2189, van toepassing. 
Deze Algemene Voorwaarden worden als hier herhaald en ingelast beschouwd. 
De Borg verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van de Bank 
te hebben ontvangen en met de inhoud hiervan volledig bekend en akkoord te 
zijn. 

Aldus verklaard, opgemaakt en ondertekend in enkelvoud. 

Capelle aan den Ussel, 12 april 2007 

De Gemeente Albrandswaard 

Qpzs Vol mcxcKO) 
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OVEREENKOMST TOT GELDLENING 
BNG-lenlngsnummer: 40.102478 

c- • i 

È I I I 

DE ONDERGETEKENDEN: 

1. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te 
(2514 AA) Den Haag aan de Koninginnegracht 2, hiema te noemen de "Geldgeefster"; 

en 

2. Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland, statutair gevestigd te Barendrecht, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer J.K. Schieven en de heer W. van der Torre, hiema te noemen 
de "Geldneemster"; 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

Artikel 1. 

1.1 De Geldgeefster zal aan de Geldneemster te leen verstrekken en deze zal bij de Geldgeefster 
te leen opnemen op 15 januari 2007 een bedrag van EUR 2.770.000,00, tegen de koers van 
100 procent, hierna te noemen de "Geldlening". 

1.2 De Geldlening heeft een looptijd van 30 jaar te rekenen vanaf 15 januari 2007 en dient door de 
Geldneemster op 15 januari 2037 geheel te zijn terugbetaald. 

1.3 De gehoudenheid van de Geldgeefster tot het verstrekken aan de Geldneemster van de 
Geldlening kan evenwel komen te vervallen, indien de door de Geldgeefster voor de 
Geldlening gevraagde zekerheid door enigerlei oorzaak niet voor de opnamedatum van de 
Geldlening mocht worden verkregen en dit voor de Geldgeefster reden is om de Geldlening te 
laten vervallen. 

Artikel 2. 

2.1 De Geldneemster is over het schuldrestant een rente van 4,46 procent per jaar verschuldigd, 
te voldoen op 15 januari van elk jaar, voor het eerst op 15 januari 2008. 

2.2 Bij de berekening van de rente wordt elke maand op het juiste aantal dagen en het jaar op het 
juiste aantal dagen gesteld, waarbij de rente wordt berekend op basis van 'actual/actual (bond)' 
zoals neergelegd door International Securities Market Association ('ISMA') in regel 251, zoals 
gewijzigd in de ISMA-circulaire met nummer 14 van 1997. 

2.3 De Geldneemster verbindt zich jegens de Geldgeefster om betalingen te doen wegens rente 
en aflossing, in overeenstemming met het als bijlage aan deze akte gehechte schema. 

Artikel 3. 

3.1 Algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de Geldlening is gedurende de looptijd van 
de Geldlening uitsluitend toegestaan op de rentevervaldagen tegen een aan de Geldgeefster te 
betalen waarde die gelijk is aan de hoogste van de volgende waarden: 
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(i) de totale nominale restantschuld, vermeerderd met de opgelopen rente en kosten, 
alsmede de eventuele boeten en/of vergoedingen; of 

(ii) de totale contante waarde van alle op de datum van vervroegde aflossing resterende 
rente- en aflossingsverplichtingen, vermeerderd met eventuele kosten, boeten en/of 
vergoedingen. 

3.2 De aankondiging om tot algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing over te gaan zal 
tenminste vier weken voor de feitelijke aflossingsdatum schriftelijk door de Geldneemster aan 
de Geldgeefster worden medegedeeld. Deze aankondiging is onherroepelijk. 

4.1 De uitbetaling van de Geldlening zal geschieden op een rekening van de Geldneemster, 
gehouden bij de Geldgeefster. Indien de Geldneemster dit wenst kan uitbetaling plaatsvinden 
op de rekening van een andere bankinstelling die rekening houdt bij De Nederlandsche Bank 
N.V., ten gunste van de Geldneemster. Hiertoe dient de Geldneemster de Geldgeefster 
minimaal vijf (5) werkdagen voor de stortingsdatum schriftelijk in kennis te stellen. 

4.2 Voor het geval dat de Geldneemster geen rekening heeft bij de Geldgeefster en verzuimt tijdig 
een rekening aan te wijzen die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, zal de Geldgeefster 
het geld storten op een door haar op naam van de Geldneemster te openen rekening bij de 
Geldgeefster. 

5.1 De uitbetaling geschiedt op de in artikel 1.1 genoemde datum, mits vijf (5) werkdagen vóór 
deze datum onderhavige overeenkomst rechtsgeldig ondertekend in het bezit van de 
Geldgeefster is en de Geldneemster aan de overige door de Geldgeefster gestelde 
voorwaarden heeft voldaan. Indien de verlangde stukken niet op bovengenoemd tijdstip in het 
bezit van de Geldgeefster zijn dan wel niet is voldaan aan andere door de Geldgeefster 
gestelde voorwaarden, geschiedt uitbetaling zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze 
stukken respectievelijk voldoening dezer voorwaarden. 

5.2 Latere uitbetaling, voorzover niet aan de Geldgeefster te wijten, brengt geen wijziging in de 
genoemde datum van rente-ingang, noch in andere genoemde tijdsbepalingen. De 
Geldgeefster is niet aansprakelijk voor latere uitbetaling voorzover deze niet aan haar te wijten 
is. 

6.1 De stortingsplicht van de nog te verstrekken termijnen vervalt als zich één van de gronden van 
onmiddellijke opeisbaarheid, als bedoeld in artikel 10, voordoet. 

7.1 Ten aanzien van alle verplichtingen die voor de Geldneemster jegens de Geldgeefster uit de 
onderhavige overeenkomst voortvloeien, strekken de boeken van de Geldgeefster tot volledig 
bewijs, behoudens tegenbewijs. 

7.2 De Geldneemster is steeds verplicht saldobiljetten die de Geldgeefster haar toezendt, binnen 
veertien dagen na ontvangst voor akkoord te tekenen of daarop gemotiveerd aan te geven 
waarom zij niet akkoord is, en aan de Geldgeefster terug te zenden. 

Artikel 4. 

Artikel 5. 

Artikel 6. 

Artikel 7. 
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Artikel 8. 

8.1 Alle betalingen aan de Geldgeefster zullen geschieden door storting op of overschrijving naar 
haar rekeningnummer 28.50.99.000 aangehouden bij haar kantoor te Den Haag of bij een 
nader door de Geldgeefster aan te wijzen betaalkantoor. De betalingen zullen geschieden in 
wettig Nederlands betaalmiddel, zonder korting of verrekening en zonder kosten voor de 
Geldgeefster. De betalingen zullen gerekend worden allereerst te strekken in mindering van de 
kosten, vervolgens van de boeten, daarna van de vergoedingen, vervolgens van de rente en 
als laatste van de hoofdsom. 

8.2 Betaling van de gelden die door de Geldneemster aan de Geldgeefster zijn verschuldigd zal 
steeds plaatsvinden op zodanige wijze dat uiterlijk op de overeengekomen vervaldatum de 
Geldgeefster daarover de volledige en vrije beschikking krijgt. Indien de vervaldatum een 
datum is waarop het Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer (TARGET) Systeem', hierna te noemen 'TARGET", niet open is, zal de betaling 
plaatsvinden, op de wijze zoals hiervoor bedoeld, op de eerstvolgende dag waarop TARGET 
wel open is. Indien TARGET ophoudt te bestaan, wijst de Geldgeefster de dagen aan die voor 
de toepassing van deze bepaling in de plaats komen voor de dagen waarop TARGET niet 
open is en gelden de overige dagen voor de toepassing van deze bepaling als dagen die in de 
plaats komen voor de dagen waarop TARGET wel open is. 

9.1 Indien de Geldneemster het aan rente of aflossing verschuldigde niet op tijd en 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2 en 8 heeft voldaan, zal zij aan de Geldgeefster 
een boete betalen. 

9.2 Deze boete is verschuldigd over het achterstallige bedrag gedurende de periode van verzuim 
en treedt in de plaats van de overeengekomen rente. Deze boete wordt berekend naar een 
percentage, dat gelijk is aan de depositorente van de Europese Centrale Bank, vermeerderd 
met 0,75 procentpunt gedurende de periode van het verzuim. Dit percentage wordt 
vermeerderd met drie en een hart (3,5) procentpunt en eventuele bancaire opslagen. De boete 
zal minimaal drie en een half (3,5) procentpunt hoger zijn dan het overeengekomen 
rentepercentage van de Geldlening, als vermeld in artikel 2. 

10.1 De Geldgeefster is gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang op te zeggen en de door haar verstrekte 
Geldlening met de rente, de eventuele boete en/of vergoedingen en de kosten, voor zover van 
toepassing, onmiddellijk op te eisen in geval van: 

a. tekortkoming door de Geldneemster in de nakoming van één of meer van haar, uit deze 
overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen; 

b. eigen verzoek van de Geldneemster tot verkrijging van surseance van betaling; 
c. eigen aangifte door de Geldneemster als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet; 
d. in kracht van gewijsde gegaan vonnis van faillietverklaring van de Geldneemster; 
e. executoriaal beslag op een, naar het oordeel van de Geldgeefster, wezenlijk bestanddeel 

van de goederen van de Geldneemster; 
f. conservatoir beslag op een, naar het oordeel van de Geldgeefster, wezenlijk bestanddeel 

van de goederen van de Geldneemster, indien voor de hoofdvordering terzake waarvan 
het conservatoir beslag werd gelegd, (i) een executoriale titel is verkregen en/of (ii) dat 
conservatoir beslag niet binnen een termijn van 1 maand na de beslaglegging is 
opgeheven; 

g. ontbinding, liquidatie of verlies van rechtspersoonlijkheid van de Geldneemster; 

Artikel 9. 

Artikel 10. 
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h. een juridische fusie of een splitsing door de Geldneemster en/of de aankondiging door de 
Geldneemster in een landelijk verspreid dagblad van de nederlegging van het voorstel tot 
fusie dan wel het voorstel tot splitsing; 

i. een, naar het oordeel van de Geldgeefster, wezenlijke verslechtering van de financiële 
positie van de Geldneemster die de Geldgeefster gegronde vrees geeft dat het door de 
Geldneemster uit hoofde van deze overeenkomst aan de Geldgeefster verschuldigde niet 
zal worden voldaan; 

j . het zich voordoen van één of meer van de hierboven onder b. tot en met i. genoemde 
omstandigheden ten aanzien van een derde die zich jegens de Geldgeefster, terzake de 
verplichtingen van de Geldneemster borg of garant heeft gesteld dan wel in enige andere 
vorm zekerheid heefl verstrekt; 

k. het aanbrengen van een wijziging in de statuten van de Geldneemster, die naar het 
oordeel van de Geldgeefster, de belangen van de borg of de Geldgeefster kan schaden; of 

I. verlies door de Geldneemster van haar hoedanigheid van statutaire marktpartij van de 
Geldgeefster, zoals in artikel 2 van de op het moment van aangaan van de overeenkomst 
waarbij de Geldlening is aangegaan geldende statuten van de Geldgeefster omschreven. 

10.2 De Geldneemster zal in verzuim zijn door het enkele feit van het voorvallen van een van de 
hiervoor genoemde gevallen van onmiddellijke opzegbaarheid en/of opeisbaarheid, zonder dat 
enige ingebrekestelling door een bevel of soortgelijke akte of rechlerfijke tussenkomst nodig ia. 
De Geldneemster zal zodra een of meer feiten plaatsvinden, welke ingevolge het in dit artikel 
bepaalde de Geldlening opeisbaar doet zijn en van iedere voorgenomen wijziging van haar 
statuten of gemeenschappelijke regeling de Geldgeefster en, indien er sprake is van een 
borgstelling, de borg daarvan onverwijld middels aangetekend schrijven in kennis stellen. De 
Geldgeefster heeft het recht alle maatregelen te nemen die zij nuttig of nodig zal oordelen tot 
behoud of voor de uitoefening van haar rechten en/of verhaal van haar vorderingen. 

10.3 Onverminderd het bepaalde inzake de boete voor te late betalingen en onverminderd alle 
andere rechten van de Geldgeefster, zal de Geldneemster bij opeising op grond van dit artikel 
aan de Geldgeefster betalen een waarde die gelijk is aan de hoogste van de volgende 
waarden: (i) de nominale restantwaarde van de Geldlening vermeerderd met de opgelopen 
rente en (ii) de contante waarde van de op de datum van opeising resterende rente- en 
aflossingsverplichtingen. Deze contante waarde wordt door de Geldgeefster bepaald op basis 
van het door de Geldgeefster op het moment van opeising op grond van dit artikel gehanteerde 
rendement voor opname van leningen met gelijke karakteristieken. 

11.1 De belastingen en/of heffingen die op of met betrekking tot de betaling van hoofdsom, 
aflossing, rente, boete en/of vergoedingen worden of zullen worden geheven, komen ten laste 
van de Geldneemster. 

11.2 Alle kosten van onderhavige overeenkomst en van de (rechts)maatregelen die de Geldgeefster 
mocht nemen tot behoud of voor de uitoefening van haar uit de overeenkomst voortvloeiende 
rechten, zijn voor rekening van de Geldneemster. 

12.1 De uitoefening door de Geldgeefster van de rechten die uit deze overeenkomst voortvloeien, 
de tijdstippen waarop en de volgorde waarin deze rechten zullen worden uitgeoefend, is ter 
keuze van de Geldgeefster. Het niet uitoefenen van enig recht kan niet worden uitgelegd als 
zou de Geldgeefster van dat recht afstand hebben willen doen. 

Artikel 11. 

Artikel 12. 



Aflossingsschema BNG nummer 40.102478 

>atum Munt Contractueel Contractueel Contractueel te Restant schuld na 
verschuldigde verschuldigde betalen bedrag aflossing 
rente aflossing 

15-01-2008 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2009 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2010 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2011 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2012 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2013 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2014 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2015 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2016 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2017 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2018 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2019 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2020 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2021 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2022 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2023 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2024 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2025 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2026 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2027 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2028 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2029 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2030 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2031 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2032 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2033 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2034 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2035 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2036 EUR 123.542,00 123.542,00 2.770.000,00 
15-01-2037 EUR 123.542,00 2.770.000,00 2.893.542,00 0,00 



JZ/860548/aw 

Artikel 13. 

13.1 Partijen verklaren hierbij dat, voorzover hiervan niet is afgeweken in deze overeenkomst, op 
deze overeenkomst van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Geldgeefster, zoals 
deze bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag zijn gedeponeerd onder nummer 
2189, welke van deze overeenkomst mitsdien een onverbrekelijk deel uitmaken. De 
Geldneemster verklaart voor de ondertekening van deze overeenkomst van de Geldgeefster 
een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan 
volledig bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan. 

Artikel 14. 

14.1 Alle geschillen met betrekking tot alsmede verband houdende met dan wel voortvloeiende uit 
deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend. 

Den Haag, 9 januari 
N.V. Bank Nedjerfandse Gemeenten 

ing. T.T. von Garderen RVGME 
manager lnfra*trvctvur/PPS 

A.A. Kristelijn 
senior accountmanager 
Bedrijven en Instellingen 

Barendrecht,.. januari 2007 
Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland 

Naam: J.K. 
Functie: 

Naam: W. van der Torre 
Functie: secretaris-penningmeester 

Ondertekt 



Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag Koninginnegracht 2 

2514 AA Den Haag 

T 070 3750 750 
Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland www.bngbank.nl 
Middeldijkerplein 2 
2993 DL BARENDRECHT 

Betreft 

Aanmaning 
Datum 
28 januari 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij wijzen wij u erop dat de vervaldatum van het bedrag van onderstaande 
leningovereenkomst(en) is gepasseerd. Tot op heden hebben wij de betaling nog niet 
ontvangen. Wij verzoeken u dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op ons 
rekeningnummer NL90BNGH028.50.99.000. 

Heeft u het verschuldigde bedrag vijf dagen of eerder voor dagtekening van deze 
brief voldaan, dan ontvangen wij graag bericht per wanneer en op welke wijze u de 
betaling heeft verricht. Wij maken u er nu reeds op attent dat u bij te late betaling, 
ingevolge de bepalingen van de overeenkomst van geldlening, een boete 
verschuldigd bent. 

Onze referentie 

1672973 

Uw referent ie 

D201868 

Contactpersoon 

J.AJ. Ros-de Koning 

T 070 3750 582 

jolanda.ros@bngbank.nl 

Transactie Vervaldatum Oorspronkelijk bedrag Reeds betaald Openstaand 
bedrag 

164801 15-01-2016 EUR 123.542,00 EUR 35.618,43 EUR 87.923,57 

TOTAAL VERSCHULDIGD : EUR 87.923,57 

Hoogachtend, 

K. Walidin-Mohamedali 
Hoofd R&C Financiële Administratie 

BNG Bank is een 

handelsnaam van 

N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten te Den Haag, 

KvK-nummer 27008387 



LJ I 
BANK 

Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag 

Gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON 

Koninginnegracht 2 

2514 AA Den Haag 

T 070 3750 750 

www.bngbank.nl 

Betreft 
Laatste aanmaning Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland 

Datum 
15 februari 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

Bijgaand doen wij u een afschrift van een brief toekomen, gericht aan Stichting 
Eerstelijns Voorzieningen Portland te Barendrecht betreffende een vordering van een 
lening die door uw instelling is gegarandeerd. 

Het per 15-01-2016 verschuldigde bedrag van EUR 87.923,57 is nog niet door ons 
ontvangen. Wij verzoeken u een en ander te verifiëren en indien mogelijk te 
bemiddelen in de afhandeling van deze achterstallige betaling. 

Onze referentie 
1787592 

Contactpersoon 
J.A.J. Ros- de Koning 

T 070 3750 582 

jolanda.ros@bngbank.nl 

Indien deze vordering niet binnen de gestelde termijn is voldaan, zijn wij hiervoor, op 
grond van de garantiebepalingen, helaas genoodzaakt een beroep op u te doen. 

Hoogachtend, 

c^- -

K. Walidin-Mohamedali 
Hoofd R&C Financiële Administratie 

BNG Bank is een 

handelsnaam van 

N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten te Den Haag, 

KvK-nummer 27008387 



m BANK 

Retouradres: Postbus 30305, 2500 GH Den Haag 

Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland 
Middeldijkerplein 2 
2993 DL BARENDRECHT 

Koninginnegracht 2 

2514 AA Den Haag 

T 070 3750 750 

www.bngbank.nl 

Betreft 
Laatste aanmaning 

Datum 
15 februari 2016 

Geachte heer/mevrouw, 

In aansluiting op onze brief van 28-01-2016 delen wij u mee dat wij het 
verschuldigde bedrag nog steeds niet hebben ontvangen. Wij verzoeken u dit bedrag 
per omgaande over te maken op ons rekeningnummer NL90BNGH028.50.99.000. 

Onze referentie 
1787588 

Uw referentie 
D201868 

Indien wij het genoemde bedrag binnen 2 weken nog niet hebben ontvangen, 
moeten wij helaas een beroep doen op de instelling die de betalingen op de 
onderhavige geldlening heeft gegarandeerd. Voor de goede orde sturen wij de 
garanderende instelling een afschrift van deze brief. 

Contactpersoon 
J.A.J. Ros-de Koning 

T 070 3750 582 

jolanda.ros@bngbank.nl 

Transactie Vervaldatum Oorspronkelijk bedrag Reeds betaald Openstaand 
bedrag 

164801 15-01-2016 EUR 123.542,00 EUR 35.618,43 EUR 87.923,57 

TOTAAL VERSCHULDIGD : EUR 87.923,57 

Hoogachtend, 

K. Walidin-Mohamedali 
Hoofd R&C Financiële Administratie 

BNG Bank is een 

handelsnaam van 

N.V. Bank Nederlandse 

Gemeenten te Den Haag, 

KvK-nummer 27008387 
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