Gældsbrev nr. xxx

Udstedt den 1. juli 2008
FOLKELÅN - GÆLDSBREV
Det fulde lånebeløb for folkelånet er 25.000,00 Kroner.
Antallet af udstedte folke-gældsbreve og formål – se bagsiden.

Undertegnede
Lars Johannes Kristensen
Højgårdsvej 7, Den Selvforsynende Landsby, Højgårdsvej 7, Hundstrup,
5762 Vester Skerninge. E-mail: lars@hjertensfryd.dk (i det følgende kaldet debitor)
erklærer herved at være nedenstående beløb skyldig til:
Navn:__________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
(i det følgende kaldet kreditor).
Beløbet andrager kr. 100,00 skrives: Kroner Ethundrede /oo.
Debitor betaler rente p.a. pålydende Nationalbankens diskonto pr. 1.1. efter indgåelsen af aftalen.
Rente tillægges en gang årligt 31.12. og ved betaling indtil den sidst gældende måned.
Debitor kan til enhver tid indfri gælden uden varsel, dog skal beløbet senest være tilbagebetalt den
1.7.2023 og altid til den 31. i måneden. Kreditor kan først herefter indfri gælden ved udlæg hos debitor.
Kreditor kan vælge følgende tilbagebetalingsform: markeres med kun ét: X
Beløbet betales…
tilbage til kreditor

til Dansk Røde Kors

til Dansk flygtningehjælp

til Red barnet

til DSL*

til Læger uden grænser

til Amnesty International

til Aids-fonden

Kvittering for tilbagebetaling til kreditor (se bagside). For indbetaling til ovenstående fonde og foreninger
vedlægges kvitteringen en kopi af denne erklæring, som afleveres på kreditors bopælsadresse.
Gældsbrevet er hermed indgået
__________________________, den ___________________
Debitor:

Kreditor:

_____________________________________
Underskrift

_____________________________________
Underskrift

Til vitterlighed om dateringens rigtighed, underskrifternes ægthed samt at underskriverne er over 18 år.
Navn:
Stilling:
Bopæl:

Navn:
Stilling:
Bopæl:

*DSL – Andelsforeningen Den Selvforsynende Landsby, Højgårdsvej 27, 5762 Vester Skerninge
Det er pålagt debitor at holde sine kreditorer informeret over Internettet på hjemmesideadr.: www.hjertensfryd.dk/folkelaan/

FOLKELÅN – GÆLDSBREV

Det fulde beløb for folkelånet er 25.000,00 Kroner.
Fordelt på følgende antal gældsbreve med pålydende:
50 stk. á
50 stk. á
20 stk. á

100 Kroner. [01 – 50]
200 Kroner. [51 – 100]
500 Kroner. [101 – 120]

Formålet med folke-lånet
Formålet med folkelånet er at give undertegnede Lars Johannes Kristensen en økonomisk støtte til at
kunne finansiere sit husbyggeri i Den Selvforsynende Landsby (DSL) i Hundstrup på Sydøstfyn,
Svendborg Kommune.
Det er muligt at følge projektet Den Selvforsynende Landsby ved at gå ind på dens hjemmeside på
www.selvforsyning.dk Her vil det også være muligt at følge undertegnedes byggeprojekt eller på
www.Hjertensfryd.dk/byggeri/
Kvittering for modtagelse af tilbagebetalt beløb til kreditor
Der er dags dato
________________, den ________________
tilbagebetalt kreditor Kr. ________, ___
_____________________________________________
Kreditors underskrift.
Det pålægges kreditor at holde debitor oplyst om adresseændring, ved kontakt pr. e-mail eller ved rekommanderet brev. (husk gældsbrev nr.)
Sker dette ikke, er debitor ikke forpligtet til at tilbagebetale det skyldige beløb, efter lånets ophør den 1.7.2023

Dør debitor før tilbagebetaling af folkelånet (-gældsbrevet), er dødsboet pålagt så vidt det er muligt at tilbagebetale gælden efter de givende retningslinjer (se
forsiden)

Dette Folkelån (-gældsbrev) er udstedt i overensstemmelse med
Følgende love:
Lov om gældsbreve
Aftaleloven

Med Venlig Hilsen
Lars Johannes Kristensen
OBS: Skulle kreditor med familie (mand/kone og børn) få lyst til at bruge debitors bolig som feriebolig, kan dette bevilges én uge gratis af debitor. Kkk..k
For at kunne bruge debitors bolig som feriebolig, skal dette aftales med debitor. Ved debitors død eller fraflytning bortfalder dette tilbud.

Det er pålagt debitor at holde sine kreditorer informeret over Internettet på hjemmesideadr.: www.hjertensfryd.dk/folkelaan/

