Overeenkomst tot beëindiging van <naam bedrijf> Vennootschap onder firma

De ondergetekenden:
1.

<naam contractant1>
<adres contractant1>
<pc en plaats contractant1>
geboren <geboortedatum contractant1>,
hierna te noemen vennoot sub 1, en

2.

<naam contractant2>
<adres contractant2>
<pc en plaats contractant2>
geboren <geboortedatum contractant2>,
hierna te noemen vennoot sub 2,

in aanmerking nemende:
•
dat partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en
bepalingen nader wensen te regelen.
•
dat vennoot sub 1 en vennoot sub 2, de vennoten zijn van de <naam vennootschap> vennootschap
onder firma;
•
dat vennoten tot op heden onder gemeenschappelijke naam voor gezamenlijke rekening een <soort
bedrijf> exploiteren waartoe tussen hen een overeenkomst van vennootschap onder firma is
gesloten;
•
dat vennoot sub 1 de wens te kennen heeft gegeven om op <datum> uit de vennootschap onder
firma te treden uit en zijn aandeel in de vennootschap per die datum wenst over te dragen aan
vennoot sub 2;
•
dat vennoot sub 2 te kennen heeft gegeven het aandeel in de vennootschap onder firma van vennoot
sub 1 over te willen nemen;
•
dat vennoten in verband de beëindiging van de samenwerking nadere afspraken wensen te maken;
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Uittreding
1.1.

Per <datum uittreding> zal vennoot sub 1 zijn aandeel in de vennootschap overdragen aan vennoot
sub 2.

1.2.

Op dezelfde datum eindigt de overeenkomst van vennootschap onder firma en verklaren vennoten
de vennootschap onder firma ontbonden.

Artikel 2
Scheiding en deling
2.1.

Tot de datum van beëindiging wordt de vennootschap onder firma voortgezet.

2.2.

Per de datum van beëindiging worden de boeken van de vennootschap afgesloten.

2.3.

Na vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken over het laatste boekjaar van de vennootschap
wordt het saldo tussen vennoten in verdeling gebracht, waarbij vennoten elkander over en weer

vrijwaren ten aanzien van elke vordering ter zake van schulden, die uit de bedrijfsuitoefening
voortvloeien en zijn ontstaan voor de datum van beëindiging.
2.4.

Het kapitaal van de vennootschap zal tussen vennoten na vaststelling van de jaarstukken als
bedoeld in het derde lid worden verrekend.

Artikel 3
Overnamesom
3.1.

De stille reserves in de activa zullen worden vastgesteld aan de hand van een taxatie en de
goodwill zal worden vastgesteld volgens de binnen de branche gebruikelijke regels.

3.2.

Vennoten zijn overeengekomen dat het aandeel van de uittredende vennoot < in een keer > of < in
termijnen > zal worden uitbetaald. Voor de vaststelling van de verschuldigde overnamesom wordt
tussen vennoten aangenomen dat de aanwezige goodwill van € <bedrag in cijfers>, zegge:
<bedrag in letters> euro bedraagt en de aanwezige stille reserves € <bedrag in cijfers>, zegge:
<bedrag in letters> euro. De uittredende vennoot deelt hierin voor totaal € <bedrag in cijfers>,
zegge: <bedrag in letters> euro.
<Hieraan toevoegen bij betaling van de overnamesom in termijnen:>
3.3.

Bij een betaling in termijnen is de eerste termijn gelijk aan het bedrag dat de uittredende vennoot
verschuldigd is aan inkomstenbelasting in verband met de overdracht van zijn aandeel in de
vennootschap. De tweede en derde termijn wordt in gelijke delen voldaan. De eerste termijn is
verschuldigd op de datum van beëindiging van de vennoot onder firma. De tweede termijn is
verschuldigd een jaar na datum van beëindiging van de vennootschap en de derde termijn, twee
jaar na datum beëindiging. Voorzover het overnamebedrag nog niet is voldaan is de voortzettende
vennoot over de restant schuld een zakelijke rente verschuldigd. Het rentepercentage is vast en
wordt vastgesteld door de accountant van de vennootschap per de datum van beëindiging van de
vennootschap.

3.4.

De activa zullen worden overgedragen aan de voortzettende vennoot.

Artikel 4
Geheimhoudingsplicht
4.1.

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij, welke
als vertrouwelijk zijn aan te merken. De uittreder is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen de
onderneming van de vennootschap betreft of daarmede verband houdt.

Artikel 5
Boetebeding
5.1.

Indien de uittredende vennoot enige uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting
niet of niet volledig nakomt of enige bepaling daarvan overtreedt, verbeurt hij ten behoeve van de
voortzettende vennoot een dadelijk en in zijn geheel opvorderbare boete van € <bedrag in cijfers>,
zegge: <bedrag in letters> euro zonder dat sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist.

Artikel 6
Geschillen
6.1.

Alle geschillen die tussen vennoten mochten opkomen, zowel juridische als feitelijke, met
betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, zullen met uitsluiting van de
gewone rechter - behoudens voorziening in kort geding- worden beslist door drie scheidsmannen,
ten verzoeke van de meest gerede vennoot te benoemen door de voorzitter van de Kamer van
Koophandel in <plaats> of bij bezwaren of ontstentenis van deze laatste door kantonrechter in het

Arrondissement <plaats> Een geschil is aanwezig indien één van de vennoten verklaart dat dit het
geval is. De vennoot die arbitrage verlangt, zal daarvan schriftelijk mededeling doen aan de andere
vennoot. De scheidsmannen zullen uitspraak doen als goede mannen naar billijkheid en daarbij
tevens beslissen omtrent de kosten van het geding. Zij zijn bevoegd uitspraak te doen in de vorm
van bindend advies. De te volgen procedure wordt door de scheidsmannen vastgesteld.
Artikel 7
Overmacht
7.1.

Geen partij is aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden die de nakoming van deze
overeenkomst verhinderen, en die niet aan een der partijen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen
(indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk
bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van partijen, wilde
stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor
het totstandbrenging van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan een der partijen afhankelijk is.

Artikel 8
ongeldig, nietig of onuitvoerbaar
8.1.

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze
overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat
artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig
blijven.

Artikel 9
Nederlands Recht
9.1.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit
deze overeenkomst die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden
onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de ontvanger.

Artikel 10
Contactgegevens
10.1. Voor dit contract dient informatief contact onderhouden te worden met de toegewezen persoon van
beide partijen <naam toegewezen persoon contractant 1> en van de <naam toegewezen persoon
contractant 2> (Dit kunnen ook de contractant 1 respectievelijk contractant 2 zelf zijn)
Aldus opgemaakt en in <aantal exemplaren>voud getekend, te <plaats van tekening> op <datum van
tekening>.

Handtekening vennoot sub 1
<naam contractant1>

Handtekening vennoot sub 2
<naam contractant2>

