
Side 1  

gældsbrev 
 

Undertegnede 
 

Min købmand Haastrup ApS, 

cvr.nr. 43533762 

(i det følgende kaldet låntager) 

erkender herved at skylde 

……………… 
(i det følgende kaldet långiver) 

 
et beløb stort kr. ……….. hvilket beløb hidrører fra et lån,som er betalt den ……………..enten 
(sæt kryds) 

___  Kontant  
eller 
___  Bankoverførsel til Middelfart Sparekasse, reg.nr. 1689, konto nr. 3233301034 
 

§ 1 
 

1.1. Den til enhver tid værende gæld på lånet forrentes fra udbetalingsdagen med en årlig rente 
på 0,5% p.a. fra den 1.11.2022, der akkumuleres og forfalder med 4,5% i alt hvert 9.ende 
år den 1. november. 

 

§ 2 
 

2.1. Lånet kan fra låntagers side til enhver tid indfries helt eller delvist. 
 

2.2. Bortset fra misligholdelse indestår gælden uopsigeligt fra långivers side, idet lånet er ydet 
med henblik på at der opretholdes en kolonialforretning i Haastrup til gavn for landsbysam- 
fundets beboere. 

 
2.3. I følgende tilfælde er hele gælden dog straks forfalden til betaling: 

 
2.3.1. Hvis renten ikke betales senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt ved 

anbefalet brev. Påkravet skal være afsendt tidligst 7 dage efter forfaldsdagen, og 
påkravet skal udtrykkeligt angive, at hele restgælden kan forlanges indfriet, hvis 
renten ikke betales inden fristens udløb. 

 
2.3.2. Hvis låntager kommer under konkursbehandling. 

 
2.3.3. Hvis låntager kommer under insolvensbehandling. 

 
2.3.4. Hvis låntager ophører med at drive eller sælger den af låntager drevne detailforret- 

ning med kolonialvirksomhed i Haastrup 
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2.3.5. Hvis låntagende selskab skifter reel ejer, for mere end 50% vedkommende, bortset 
fra overgang til ægtefælle eller livsarvinger. 
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§ 3 
 

3.1. Dette gældsbrev kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejelovens § 478, 
stk. 1, nr. 5. 

 
3.2. Skulle debitor komme under konkursbehandling, skal lånets stilling i konkursordenen være 

således: Lånet står tilbage for alle simple krav mod debitor, der indehaves af debitors til 
enhver tid værende bankforbindelse, men er ligestillet med øvrige simple krav. 

 

§ 4 
 

4.1. Parterne er bekendt med, at gælden forældes på 10 år, medmindre låntager forinden har 
erkendt gælden, for eksempel ved rentebetaling, eller långiver forinden har foretaget retlige 
skridt til inddrivelse af gælden. 

 

§ 5 
 

5.1. Dette gældsbrev underskrives i et originaleksemplar, som opbevares af långiver, og en kopi, 
som opbevares af låntager. 

 
 

Haastrup, den   2022 
 
 
 

(Långivers underskrift) Min købmand, Haastrup ApS 
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