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TREKKINGSVERZOEK LENING 
Van: STICHTING DE-ON 
Aan: PROVINCIE FLEVOLAND  
Datum: [●] 
 
Geachte dames en heren, 
 
Overeenkomst van geldlening gedateerd XX-XX-2022 tussen Provincie Flevoland en Stichting DE-on 
(de "Leenovereenkomst") 
 
1. Wij verwijzen naar de Leenovereenkomst. Dit is een Trekkingsverzoek.  
 
2. Wij bevestigen dat uitbreiding van de lening ten behoeve van duurzame energie en 

energiebesparingsprojecten verloopt volgens de planning zoals beschreven in de Memo verzoek 
verhoging lening provincie met kenmerk 2967424. 

 
3. Wij wensen een bedrag onder de Lening op te nemen onder de volgende voorwaarden: 
 
 (a) Voorgestelde Trekkingsdatum: [●]  
 

(b) Bedrag: [●] 
 

4. Wij bevestigen dat het bedrag van de Lening uitsluitend zal worden aangewend voor het doel als 
omschreven in de subsidiebeschikking met kenmerk 2971005. 

 
5. Wij bevestigen dat er geen opeisings- of beëindigingsgrond als genoemd in artikel 5 van de 

Overeenkomst uitstaat en een dergelijke grond niet zal uitstaan op de voorgestelde 
Trekkingsdatum en dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er zich na de voorgestelde 
Trekkingsdatum een dergelijke grond zal voordoen. 

 
6. Wij verklaren dat het meest recente jaarplan en het meest recente jaarverslag zoals in het bezit 

van de provincie, inclusief de met de provincie afgestemde wijze van risico-risicoschatting binnen 
de bestaande, geactualiseerde financieringsportefeuille van de stichting over de periode tot de 
datum van het trekkingsverzoek, een getrouw beeld geven van de financiële toestand van de 
stichting op de datum van het trekkingsverzoek en dat het gewogen risicoprofiel in de portefeuille 
onder de 50% van de, door de provincie verstrekte leningen onder de Leenovereenkomst en de 
onder leningnummers 1550439 en 2270539 verstrekte bedragen blijft. 

 
7. Het bedrag onder de Lening dient te worden overgemaakt op NL40 RABO 0186 7333 56 ten name 

van Stichting DE-on 
 
6. Dit Trekkingsverzoek is onherroepelijk. 
 
Hoogachtend, 
 
STICHTING DE-ON 
 
_______________    
Door:      
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