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BIJLAGE 3: AKTE VAN ACHTERSTELLING 

Achterstellingsakte specifieke vordering 

 

Crediteur 

 

Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren, gevestigd te Amsterdam 

als vertegenwoordiger van de houders van de uit te geven obligaties door debiteur, hierna te noemen de 

"crediteur".  

 

Debiteur 

 

International Solar Projects IV B.V., gevestigd te Rosmalen 

hierna te noemen de "debiteur". 

 

Bank 

 

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, onder meer kantoorhoudende te Amsterdam 

 

hierna te noemen de "bank". 

 

Overwegingen: 

 

De debiteur heeft of verlangt een kredietfaciliteit bij de bank. De bank is bereid de kredietfaciliteit te verlenen 

of voort te zetten, op onder meer de voorwaarde dat de crediteur zijn vordering  op de debiteur uit hoofde van 

geleende gelden,  

thans groot Euro     

EUR 100.000 

(zegge: honderdduizend EURO) 

 

achterstelt bij alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van de bank op de debiteur. 

 

De vordering van de crediteur vermeerderd met eventuele rente en kosten wordt hierna de "achtergestelde 

vordering" genoemd. 
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De crediteur, de debiteur en de bank wensen met deze achterstellingsakte de achterstelling overeen te komen. 

De crediteur, de debiteur en de bank komen het volgende overeen:  

Opeisen, aflossen en rente betalen over de achtergestelde vordering 

1. De achtergestelde vordering is voor de crediteur pas opeisbaar en voldoening van de achtergestelde 

vordering is pas toegestaan, wanneer: 
i. de debiteur al hetgeen hij aan de bank verschuldigd is, uit welken hoofde ook, voldaan heeft; of 

ii. de debiteur voorafgaand hieraan schriftelijke toestemming gekregen heeft van de bank, of 

iii. de debiteur heeft voldaan aan de dividend uitkeringsvoorwaarden genoemd in de kredietfaciliteit. 

 

Bovengenoemde is van toepassing voor de geheel of gedeeltelijke voldoening van de achtergestelde vordering 

als het gaat om aflossing en het betalen van rente en andere kosten. 

Onder voldoening wordt verstaan de voldoening door de debiteur of een derde handelend ter kwijting van de 

debiteur, op welke wijze dan ook waaronder voldoening door middel van betaling, verrekening en 

inbetalinggeving. 

Rang van de achtergestelde vordering 

2. De achtergestelde vordering is in de zin van de artikel 3:277 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek volledig in 

rang achtergesteld bij alle huidige en toekomstige vorderingen van de bank op de debiteur, uit welken 

hoofde ook, in geval van alle situaties van verdeling van een verhaalsopbrengst, zowel in als buiten een 

insolventieprocedure, waaronder in ieder geval begrepen:  
i. verdeling van een verhaalsopbrengst na executoriale verkoop van één of meer goederen van de 

debiteur;  

ii. verdeling van een verhaalsopbrengst na inning van verpande vorderingen van de debiteur;   

iii. een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord, gesloten door de debiteur met één of meer van zijn 

schuldeiser(s);  

iv. een uitkering tijdens een vereffening, dat volgt na een ontbinding van de debiteur in de zin van de 

artikelen 2: 19,19a, 20 en 21 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Zekerheden, garanties en verhaal 

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank, mag de crediteur de achtergestelde 

vordering niet voldaan krijgen door: 
i. uitwinning van eventueel aan de crediteur verstrekte zekerheden; of  

ii. uitwinning van eventueel aan de crediteur verstrekte garantie(s); of  

iii. het treffen van andere verhaalsmaatregelen, zoals het ten laste van de debiteur leggen van 

conservatoir en executoriaal beslag of het aanvragen van het faillissement van de debiteur. 

 

Sanctie 

4. Als in afwijking van artikel 1, 2 of 3 op enige wijze gehele of gedeeltelijke betaling van de achtergestelde 

vordering aan crediteur plaats heeft gehad, dan zijn de crediteur en de debiteur, hoofdelijk aan de bank 

een bedrag verschuldigd. Dit bedrag is gelijk aan hetgeen in strijd met artikel 1, 2 of 3 in mindering is 

gebracht op de achtergestelde vordering. De bank zal het bedrag dat zij ontvangt in mindering brengen 

op al haar huidige en toekomstige vorderingen op de debiteur, uit welken hoofde ook. 
 

Wijziging van de kredietfaciliteit tussen de bank en de debiteur 
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5. Bij wijziging van de kredietfaciliteit(en) tussen de bank en de debiteur is geen toestemming van of 

mededeling aan de crediteur nodig. Wijzigingen kunnen onder andere betrekking hebben op de 

kredietnemers, het kredietbedrag, de voorwaarden, de zekerheden en de rente- en 

aflossingsverplichtingen van de debiteur.  
 

Wijziging van de leningsovereenkomst tussen de debiteur en de crediteur 

6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank zijn wijzigingen in de leningovereenkomst 

tussen de debiteur en de crediteur, die betrekking hebben op de rente- en aflossingsverplichtingen of 

kosten uit hoofde van de overeenkomst, niet toegestaan. 
  

Overdracht van de achtergestelde vordering 

7. De achtergestelde vordering is in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek niet 

overdraagbaar, tenzij de bank voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor geeft. Vindt overdracht 

met deze toestemming van de bank plaats, dan verbindt de crediteur zich om zijn verplichtingen uit 

hoofde van deze achterstellingsakte over te dragen aan zijn rechtsopvolger.  
 

Geschillen 

8. Op deze achterstellingsakte is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in relatie tot deze 

akte worden in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Amsterdam (niet sector kanton). De 

bank kan een geschil ook voorleggen aan een andere bevoegde (buitenlandse) rechter. 
 

 

Plaats: Datum: 

Handtekening 

 

ING Bank N.V. 

Kantoor: Amsterdam 

 

 

 

 

Handtekening(en) voor akkoord  

namens crediteur: 

 

Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren 

 

 

______________ 

 

Handtekening(en) voor akkoord namens 

debiteur: 

 

International Solar Projects IV B.V 

Te: Rosmalen 

 

______________ 

 

 

 

 

 


