
OVEREENKOMST VAN GELDLENING 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

De gemeente Goirle, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer Mark 

van Stappershoef, handelende ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van Goirle van 30 

januari 2018; 

 

en 

 

De Stichting Ons Tijvoort Goirle, gevestigd te Goirle, hierbij gezamenlijk rechtsgeldig 

vertegenwoordig door haar voorzitter, de heer Vincent Vosters  en haar penningmeester de heer 

Antonius Vromans; 

 

Overwegende dat : 

 

• Stichting ONS Tijvoort een verzoek heeft ingediend voor de financiering 

van de aanleg van glasvezel op het industrieterrein Tijvoort; 

• De gemeenteraad van Goirle mee wil werken aan de verglazing van het 

industrieterreinen en het buitengebied van Goirle; 

• De gemeenteraad de aanleg van glasvezel aanmerkt als een taak in het 

publiek belang; 

 

 

 

Verklaren overeen te zijn gekomen als volgt: 

 

Artikel 1 

 

De gemeente Goirle verstrekt een geldlening ten bedrage van € 225.000,00 (tweehonderd vijf en 

twintig duizend euro) als hoofdsom bij wege van een lening aan Stichting ONS Tijvoort.  

 

Artikel 2 

 

De lening heeft een looptijd van 4 jaar vanaf de datum van ondertekening van onderhavige 

overeenkomst. 

 

Artikel 3 

 

De rente van de lening bedraagt 4%  gedurende haar looptijd. De rente wordt verrekend (achteraf) 

met ieder voorschot dan wel wordt in rekening gebracht van het tijdstip van bevoorschotting. 

 

Artikel 4 

 

De verstrekte hoofdsom strekt uitsluitend voor het realiseren van glasvezel op het industrieterrein 

ONS Tijvoort te Goirle. 

 

Artikel 5 

 

De Stichting ONS Tijvoort  zal de aflossing van deze geldlening voldoen in 3 jaar vanaf 2019 en de 

aflossing zal worden verrekend met de voorschotten die worden verstrekt in het kader van de BIZ. 

Ieder jaar wordt € 75.000,00 afgelost en dat geschiedt in 4 termijnen zoals ook de voorschotten 

worden verstrekt. 



De 1
e
 en 2

e
 aflossing in enig jaar bedraagt   € 28.125,00. 

De 3
e
 en 4

e
 aflossing in enig jaar bedraagt   €   9.375,00. 

 

De laatste aflossing bedraagt  € 9.375,00 en wordt verrekend met het 2
e
 voorschot 2021 waarna de 

schuldrestant nihil bedraagt. 

 

Artikel 6 

 

Zolang de lening, om wat voor reden dan ook, (nog) niet geheel is afgelost aan de Gemeente, zijn de 

hierna opgenomen voorwaarden van toepassing in relatie tussen de gemeente Goirle en Stichting 

ONS Tijvoort. 

 

Artikel 7 

 

Aan de voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Goirle zijn onderworpen: 

a. elke wijziging van der statuten en/of structuur van Stichting ONS Tijvoort en/of van de aan 

haar gelieerde rechtspersonen; 

b. elke rechtshandeling door Stichting ONS Tijvoort  en/of aan haar gelieerde rechtspersonen 

die op enigerlei wijze de liquiditeits- en/of vermogenspositie dan wel de exploitatiecapaciteiten van 

Stichting ONS Tijvoort  en/of haar gelieerde rechtspersonen beïnvloeden 

 

Artikel 8 

 

Stichting ONS Tijvoort verplicht zich in haar communicatie steeds de algemene en financiële 

belangen van de gemeente zowel in directe als indirecte zin volledig in acht te nemen en te 

respecteren. Stichting ONS Tijvoort zal op proactieve wijze communiceren met de Gemeente. 

 

Artikel 9 

 

In geval van (dreigend) surseance van betaling, faillissement of opheffing van Stichting  ONS Tijvoort 

en/of haar gelieerde rechtspersoon vallen aan de Gemeente verpande goederen zonder enige vorm 

van compensatie toe aan de Gemeente. 

 

Artikel 10 

 

Alle kosten voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst en/of de ten uitvoerlegging hiervan 

komen voor rekening van Stichting ONS Tijvoort. 



 

Artikel 11 

 

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en is de rechtbank 's-Hertogenbosch 

bevoegd kennis te nemen van de geschillen ter zake. 

 

 

 

Deze akte is opgemaakt te Goirle en getekend in tweevoud. 

 

 

 

De gemeente Goirle, Stichting ONS Tijvoort 

 

Burgemeester Voorzitter Penningmeester 

 

 

 

 

 

M. van Stappershoef V. A.W. Vosters   A.C.M. Vromans  

 

 

 

 

 

Datum: Datum: Datum: 


