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ALGEMENE VOORWAARDEN van GELDLENING 
 

 
 
 ALGEMEEN 
 
A. Filmmaker is bezig met het maken van een documentaire-film met de werktitel “Tien 

Jaar Wachten Op Applaus” (hierna: “productie”), waarvoor het productiebudget  
EURO 15.000,00 bedraagt. 

B. Filmmaker wenst het productiebudget te financieren met één of meer geldleningen. 
C. Investeerder is bereid een deel van het productiebudget middels een geldlening aan 

filmmaker ter beschikking te stellen. Investeerder is zich ervan bewust dat het risico van 
deze investering zeer hoog is.  

D. Partijen zullen de voorwaarden voor deze geldlening in een akte schriftelijk vastleggen. 
 
 

1. HOOFDSOM 

1.1 Investeerder verstrekt aan filmmaker een geldlening door overmaking op bankrekening 
NL28 ABNA 0477 2470 40 t.n.v. Roeland de Bruïne o.v.v. “project: tien jaar wachten”.  

1.2 Filmmaker zal de lening slechts gebruiken voor het voltooien van de productie en de 
marketing en verkoop ervan. 

2. AFLOSSINGEN 

2.1 Filmmaker zal de lening aflossen, gelijktijdig met de andere voor de productie 
ontvangen leningen, uit de opbrengsten van de productie, uiterlijk op 31 december 
2018. 

2.2 Indien op 31 december 2018 filmmaker met de productie geen opbrengsten heeft 
gerealiseerd vervalt de terugbetalingsverplichting van de lening. Indien op dat moment 
minder opbrengsten zijn gerealiseerd dan het bedrag van het productiebudget, is de 
aflossing beperkt tot een percentage van de lening dat gelijk is aan het percentage van 
de productie-opbrengsten ten opzichte van het productiebudget. De verplichting van 
filmmaker tot terugbetaling van het restant van de lening komt dan te vervallen. 

3. RENTE 

3.1 Over de hoofdsom is filmmaker slechts rente verschuldigd, indien en voor zover de door 
filmmaker gerealiseerde opbrengsten uit de productie voldoende zijn om de rente te 
voldoen, nadat de volledige hoofdsom van alle voor de productie opgenomen leningen 
is terugbetaald. 

3.2 De rente is gelijk met de aflossing van de hoofdsom verschuldigd,. 

3.3 De rente bedraagt 8% procent wanneer de lening vóór 1 januari 2018 wordt afgelost en 
16% wanneer de lening na 1 januari 2018  wordt afgelost. 

4. BETALINGEN 

4.1 Filmmaker zal de terugbetaling van de lening en de rente te zijner tijd overmaken op de 
bankrekening van investeerder. 

 


