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Kreditramme/stiftelsesomkostninger

Ny kreditrarnme/traekningsret....
LANEBEL0BET er...................
Tidligere kreditramme/traekningsr'

1.800.000,00 kr. 
1.800.000,00 kr. 
1.800.000,00 kr.

Rente m.v. pa udskrivningstidspunktet d. 09.06.2008 kl. 11.13
f

7,7500% rente pr cir /
7,7500% rente pr cir af b^vilget overtraek 

20,0000% rente pr cir af
Renten, der er variabel/ tilskriyes sidste bankdag i hvert kvartal. 
Misligholdelsesrente
rentesats for ubevilget overtraek pd Totalkonto, p.t.
Rentesatsen oplyses^pd forlangende og fremgdr i ervrigt af bankens prisbog.
Eventuelle overtraksrenter pg misligholdelsesrenter kan kraeves uden varsel.
Rente og provisidnsbetingelser og terminer for betaling af disse samt lignende ydel- 
ser og gebyrer fastsaettes af banken. I bankens generelle forretningsbetingelser "Sddan 
handler JyskeBank" er beskrevet med hvilke varsler, aendringer kan ske.

ievilget overtraek

bankens pll enhver tid gaeldende generelle
25,00%.

/Afvikling /
!

Beregnet lobetid
Kreditten indfries den 01.09.2008, medmindre der traeffes ny aftale om afvikling.
Det beregnede betalingsbelab den 01.09.2008 udgor 1.823.695,78 kr.
Afviklingen er beregnet pd baggrund af rente m.v. pd udskrivningstidspunktet og fuld 
udnyttelse af traekningsretten. En aendring af rente m.v. vil derfor medfare aendring i 
ydelsernes starrelse.
Alle posteringer, der felger af den aftalte afvikling eller rentetilskrivning, sker pd 
den sidste bankdag inden datoen for det pdgaeldende belobs forfald. Posteringen 
har dog altid rentepdvirkning (valor) pr. forfaldsdatoen.
Eksempel: En ydelse, der forfalder mandag den 01.04., bliver haevet fredag den 
29.03. men med rentepdvirkning (valor) mandag den 01.04.

0 dr 3 mdneder

Individuelle betingelser

Renten i denne aftale er en favorrente, der er aftalt under hensyn til det sam 
lede forretningsmellemvaerende mellem Idntager og banken. En amdring heri giver 
banken ret til, med en mdneds varsel, at forhoje renten til en rentesats, der
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ligger inden for det til enhver tid geeldende rentespsnd iht. bankens prisliste.

Sikkerhed

Ssrskilt dokument

Lanebetingelser

Opsigelse af Ian og kreditter til erhvervsmsssig anvendelse

LSntager og banken kan n3r som heist opsige variabelt forrentede I5n og kreditter til indfrielse med 4 ugers uarsel. Fastforrentede 

I3n er fra bankens og I3ntagers side uopsigelige i den aftalte lobetid. Dog kan banken i tilfeelde af, at belob i henhold til ISne-/ 

kreditaftalen ikke bliver betalt rettidigt, opsige det samlede engagement uden varsel. Hvis I3net eller kreditten - uanset om for- 

rentningen er fast eller variabel - er sikret ved kaution, kan banken opsige iSnet/kreditten uden varsel, hvis en kautionist kom- 

mer ud for en eller flere af de begivenheder, som er omtalt i nedennaavnte misligholdelsesbestemmelser under pkt. a-h samt pkt. j.

Slutafregningsbestemmelse for Ian og kreditter til erhvervsmeessig anvendelse

Slutafregning er en endelig opgorelse i nutidsvaardi af bankens og kundens mellemvaerender. Disse mellemvaarender udlignes 

i hinanden og fratraekkes provenuet af eventuel realiseret sikkerhed. Alt efter resultatet tilfalder nettomellemvasrendet enten 

kunden eller banken, Banken kan vaelge at slutafregne i tilfaslde af misligholdelse, jf. nedennaevnte misligholdelsesbestemmelser,

Slutafregning kan foretages i enhver nuvasrende og fremtidig forpligtelse mellem kunden og banken, som giver ret til:

■ Kontant afregning, herunder indestSender pS konti, rettigheder erhvervet ved transport fra tredjemand og fordringer erhvervet 

ved checks og veksler.

■ Krav p3 levering af vaerdipapirer, blandt andet tilbagelevering af vaardipapirer overdraget til banken som pant eller eje.

Krav, som er omfattet af aftaler mellem kunden og banken om finansielle instrumenter slutafregnes efter disse aftaler.

Banken har dog mulighed for at foretage een faelles slutafregning, n5r der, samtidig med slutafregning efter denne bestemmelse, 

sker slutafregning af andre forpligtelser.

Banken kan efter tidspunktet for slutafregning regulere slutafregningssaldoen med

* provenuet fra sikkerheder, der bliver realiseret efter slutafregningstidspunktet.

* endeligt opgjorte krav ifelge forpligtelser, som kun kan opgores senere, fx garantiforpligtelser.

* betalinger og sikkerhedsstillelser, som banken senere modtager i god tro om indledt bobehandling af debitor eller kautionistens

bo.

• krav. som forfalder efterfplgende.

N3r banken vaelger at slutafregne, vil ISntager modtage meddelelse herom med information om tidspunktet for slutafregning.

Byggeriets start
Inden der traskkes pS byggekreditten, skal banken have modtaget folgende dokumenter:

• Tinglyst ejerpantebrev med den aftalte panteret i den pSgaeldende ejendom, udfaerdiget efter nasrmere aftale med banken, samt 

eventuelt supplerende sikkerhed.

• Igangsaetningstilladelse og godkendte tegninger.

• Brand- og stormskadepolice for byggeri under opforelse samt police for all risk forsikring.

■ Tingbogsattest.
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* Servitut- og byggelinieattest.

' Matrikelkort.

* Skoda.

* Sanest modtagne ejendomsskattebillet (ikke blot girokvittering).

* Accepterede tilbud og/eller entreprisekontrakter.

* En eventual fordelingsplan underskrevet af samtlige hSndvaarkere.

* Dokumentation for at den forudsatte egenkapital er til stede. Banken kan forlange kontant egenkapital indbetalt p3 bygge 

kreditten.

Banken kan i ovrigt forlange enhver dokumentaiton, som den finder nodvendig.

Byggeriet skal igangseettes, sS snart de nodvendige tilladelser foreligger. Banken kan opsige byggekreditten til omgaende indfrielse, 

hvis den skonner, at byggeriet sinkes unodigt.

Udbetaling fra byggekreditten

Udbetalinger sker i rater eller gennem lobende a conto-udbetalinger. Alle udbetalinger skal attesteres af bygherren eller dennes 

fuldmaegtig, fx den tilsynsforende arkitekt.

Der udbetales kun fra byggekreditten, n5r banken mener, at vilkSrene herfor er opfyldte. Banken bar ret til at besigtige byggeriet 

og at beregne sig gebyr herfor.

Bygherren m3 ikke bruge belob fra byggekreditten til andre formal end til daakning af udgifter vedrarende byggeriet. Bygherren har 

eneansvaret for fordeling af de belab, som banken udbetaler fra byggekreditten.

Selv om byggekreditten er opsagt, har banken lov til at faerdiggare byggeriet for bygherrens regning og risiko.

Forhold til transporthavere

Ovennaavnte vilkSr for udbetalinger fra byggekreditten gaalder ogsS i forhold til eventuelle transporthavere, jf princippet i G»lds- 

brevslovens § 27. Alle udbetalinger fra byggekreditten forudsaetter bygherrens samtykke. Da banken ikke er debitor i henhold 

til skyldsforholdet, men kun har pStaget sig at yde byggekredit pS saerlige betingelser, tager banken bl.a. disse forbehold 

ved notering af transport i en byggekredit:

• Banken pStager sig ikke over for transporthavere nogen forpligtelse til at stille byggekreditten belt eller delvist til 

disposition.

* Transporthavers eventuelle krav for ekstraarbejde, pris- og lanstigninger og eventuelle variable maengder m.v. er banken 

uvedkommende.

* Banken har efter aftale med bygherren lov til at foretage udbetalinger pS byggekreditten i strid med fordelingsplan. 

byggekontrakt eller lignende, herunder til andre personer end de heri naevnte. Det gaelder isser, hvis arbejdet eller 

leverancer ifolge aftale med bygherren udfores af andre, eller der som felge af ekstraarbejder eller andre forhold, 

fx pris- og lanstigninger, pSlober ekstra byggeudgifter.

' Uden udtrykkelig aftale pStager banken sig ikke over for transporthavere noget ansvar for undladt eller fejlagtig 

oplysning om tidligere anmeldte byggekredittransporter.

Banken beregner sig et gebyr for notering af transporter. Gebyret haeves pS byggekreditten.
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Prioritering
Prioriteringen skal gennemfores snarest muligt. LSnene skal oplages gennem banken.

Banken bar lov til omgSende at hjemtage starst muligt realkreditlSn som torhSndsISn, det vaare sig som et obligationslfin 

eller som kontantlSn iht. de til enhver tid gaaldende regler for hjemtagelse af forhSndsISn. Hjemtages ISnet som et 

obligationsISn, kan banken til enhver tid saalge obligationerne.

Provenuet/obligationerne fra realkreditlSnet placeres p3 en sikringskonto eller i et sikkerhedsdepot, der herved er hSndpantsat 

til banken, til sikkerhed for

’ primaart bankens garanti over for realkreditinstituttet 

* sekundaart naarvarende byggekredit 

■ tertiaart debitors engagement med banken.

Misligholdelsesbestemmelser
Uanset ovenstiende er ISn og kreditter ophaavet, hvis ISntager

a) standser sine betalinger

b) kommer under bobehandling

c) indleder forhandlinger om akkord, likvidation eller anden gaeldsordning.

Endvidere kan banken uden varsel ophaave ISn og kreditter. hvis ISntager

d) udsaattes for individuel retsforfolgning i form af udlaag eller arrest.

el afgSr ved doden.

f) tager fast ophold uden for landets granser. hvis der ikke p5 forhSnd er truffet aftale om iSnets/kredittens fortsatte 

afvikling.

g) tilsidesaetter vilkSr aftalt med banken eller naavnt i bankens forretningsbetingelser “SSdan handler Jyske Bank".

h) har givet urigtige oplysninger i forbindelse med ISnetilsagnet.

it ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til lanedokumentet eller kreditaftalen. For lin/kreditter til privat

anvendelse, kan opheevelse dog forst ske 8 dage efter, at skriftligt pSkrav herom er sendt til en af iSntagerne pS 

den af banken senest kendte adresse.

j) fSr aandret sine forhold vaasentligt til skade for banken.

k) for selskabers vedkommende ophorer ved fusion med et andet selskab.

Omkostninger
Ud over ISnebelabet/det trukne belab samt kreditomkostninger (stiftelsesomkostninger, fremtidige renter m.v., 

forsendelses-Zavrige omkostninger) skal Ifintager betale

* en af banken fastsat overtraaksrente for bevilget og ubevilget overtraak 

’ et af banken fastsat gebyr for rykkerskrivelser

* bankens udgifter til varetagelse af sine interesser som panthaver, herunder eventuelt udlasg til forsikringspraamie

* en af banken fastsat misligholdelsrente, n3r I/in og kreditter opsiges til indfrielse som falge af misligholdelse. 

Misligholdelse beregnes af hele det skyldige belab.

* bankens inkasso- og sagsomkostninger, fogedgebyr m.v. i tilfaalde af ISnets/kredittens misligholdelse.

Anvendelse af indbetalinger
Alle indbetalte belob bruges forst til at dsekke rente og provision og dernaast til at daakke forfaldne afdrag og overtraak. Dette 

gaalder ogsS belob, der er indbetalt af kautionister eller pS anden mSde stammer fra stillede sikkerheder.

/Endring af ydelse
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Ved renteasndringer kan banken nedssette eller forhaje ydelsen pS variabelt forrentede ISn og kreditter, sS lobetiden fastholdes.

Fuldmagt til at indhente regnskabsoplysninger tn.v.
LSntager giver ved sin underskrift pS ISne-/kreditaftalen banken fuldmagt til hos ISntagers eventuelle revisor/regnskabsforer at 

rekvirere periode- og Srsregnskaber/Srsopgorelser, budgetter og revisionsprotokoller. De indhentede oplysninger vil kun blive brugt 

internt i banken.

I ovrigt gaelder bankens almindelige forretningsbetingelser "Sadan handler Jyske Bank", som jeg erklaarer at have modtaget.

Underskrifter

Som debitor: Herved bekrsftes dateringens rigtighed, 
underskrifternes cegthed og de forplig- 
tedes myndighed:

:n

7
Snerlevei 10

goOO-HetemgW'AAB ^l-Vagten 1 ApS


