Algemene voorwaarden
Vriendenlening nieuwbouw Scouting Sint Maarten

1.

Eenieder heeft tot nader bericht de mogelijkheid geld te lenen aan Stichting Scouting Sint
Maarten Hoofddorp (hierna te noemen “stichting”) ten behoeve van het in 2013 nieuw te
bouwen clubhuis van Scouting Sint Maarten.
2. De lening kan worden afgesloten door invullen van het formulier op www.sintmaartengroep.nl
of op een andere door de stichting bekend te stellen wijze.
3. Het bedrag van de lening is een veelvoud van € 30,- (dertig euro).
4. Elke geleende € 30,- wordt gezien als een aparte lening (hierna te noemen “deellening”).
Bijvoorbeeld, indien € 90,- wordt geleend (het totaal geleende bedrag, hierna te noemen
“lening”) wordt dit gezien als drie deelleningen van € 30,-.
5. Na afsluiting van een lening ontvangt lener digitaal (per email) een certificaat waarop het aantal
deelleningen wordt vermeld. Hierbij wordt aan elke deellening een uniek nummer toegekend.
6. Het totale geleende bedrag wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting van de lening middels één
automatische incasso van de bankrekening van de lener afgeschreven.
7. In de jaren 2014-2017 worden alle deelleningen vrijgegeven. Vrijgeven houdt in dat de lener in
de gelegenheid wordt gesteld het bedrag van de deellening terug te ontvangen, of ervoor te
kiezen het bedrag van de deellening kwijt te schelden (niet terug te ontvangen). Het vrijgeven
geschiedt als volgt:
a. in 2014 wordt 10% van alle deelleningen vrijgegeven
b. in 2015 wordt 20% van alle deelleningen vrijgegeven
c. in 2016 wordt 30% van alle deelleningen vrijgegeven
d. in 2017 wordt 40% van alle deelleningen vrijgegeven
8. Welke deelleningen in het betreffende jaar vrij worden gegeven wordt in dat jaar door de
stichting middels loting (dus willekeurig) bepaald.
9. In het jaar dat de deellening vrij wordt gegeven wordt de lener hiervan digitaal (op het bij
afsluiten van de lening opgegeven emailadres) op de hoogte gebracht, waarbij lener de
mogelijkheid heeft het geleende bedrag terug te ontvangen, dan wel het geleende bedrag kwijt
te schelden (d.w.z. niet terug te ontvangen).
10. Indien de lener niet binnen twee maanden op het in punt 9 bedoelde bericht reageert, wordt
het bedrag geacht te zijn kwijtgescholden. Na verstrijken van deze termijn kan lener geen
aanspraak maken op terugbetaling van het geleende geld.
11. Indien de lener na het in punt 9 bedoelde bericht aangeeft het bedrag van de deellening terug te
willen ontvangen, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk door de stichting op het door lener bij
afsluiten van de lening opgegeven rekeningnummer overgemaakt.
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12. Over het geleende bedrag wordt door de stichting geen rente betaald aan de lener. Dat wil
zeggen dat het oorspronkelijke bedrag van een deellening (€ 30,-) in het jaar van vrijvallen wordt
terugbetaald (mits lener het bedrag niet wenst kwijt te schelden).
13. Het is niet mogelijk:
a. een (deel)lening na afsluiten van de lening te annuleren, of het aantal deelleningen te
verminderen; indien lener na afsluiten van de lening wenst meer deelleningen af te
sluiten, geschiedt dit door het afsluiten van een nieuwe lening zoals bedoeld in punt 2;
b. een (deel)lening over te dragen aan een ander persoon;
c. het bedrag van de (deel)lening eerder dan op het moment van vrijvallen terug te
ontvangen, tenzij de stichting besluit eerder dan onder punt 9 genoemd (een groter deel
van) de deelleningen vrij te geven;
d. meer/andere deelleningen terug te ontvangen dan die deelleningen die in een
betreffende jaar vrijvallen; bijvoorbeeld, indien in een bepaald jaar twee van de vier
deelleningen van een lener vrijvallen, kan lener geen aanspraak maken op terugbetaling
van de andere twee deelleningen.
14. Het is mogelijk een (deel)lening aan de stichting kwijt te schelden vóór de (deel)lening vrij
wordt gegeven. Hiertoe kan men contact opnemen met
vriendenlening@sintmaartengroep.nl onder vermelding van de deellening(en) die lener kwijt
wil schelden.
15. Wijziging van emailadres en/of rekeningnummer van de lener na afsluiting van de lening
dient te worden doorgegeven aan vriendenlening@sintmaartengroep.nl, zodat de juiste
gegevens bij de stichting bekend zijn t.b.v. het vrijgeven van de deelleningen.
16. In overeenstemming met artikel 15 van de statuten van de stichting, zal bij ontbinding van de
stichting vereffening van de schulden (waaronder de in deze voorwaarden bedoelde leningen
vallen) geschieden door het stichtingsbestuur of door één of meer door het stichtingsbestuur
aan te wijzen vereffenaars. Dit geldt ook in geval van surseance van betaling van de stichting.
17. In alle voorkomende gevallen waarin dit document en de statuten van de stichting niet
voorzien, zal door het stichtingsbestuur een bindende uitspraak worden gedaan.
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