Voorbeeld Vennootschapscontract: gebruik dit als checklist voor jullie eigen Vennootschapscontract!

VENNOOTSCHAPSCONTRACT
De ondergetekenden
1 wonende te
…………………………………
geboren te
………………………………….
op
…………………………………
hierna te noemen vennoot sub1;
2 wonende te
…………………………………
geboren te
…………………………………
op
…………………………………
hierna te noemen vennoot sub 2
verklaren dat zij met elkaar per
………………………………………
een vennootschap onder firma zijn aangegaan, welke zal worden geregeerd door de navolgende
bepalingen:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vennootschap draagt de naam
………………………………………….
De vennootschap is gevestigd te (plaats)
………………………………………………..
doch kan elders nevenvestigingen hebben.

DOEL
Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel het voor gezamenlijke rekening exploiteren van een bedrijf en al
hetgeen daartoe behoort en daarmede in verband staat in de meest ruime zin van het woord en
welke speciaal beoogt de voortzetting voorzover betreft de uitoefening van het bedrijf van de tot
door de vennoot sub 1 onder de naam gedreven onderneming.

DUUR
Artikel 3
1
2

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Ieder der vennoten heeft het recht de vennootschap door opzegging te beëindigen, mits dit
geschiedt bij aangetekende aan de andere vennoot, met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste drie maanden en niet anders dan tegen het einde van een boekjaar.

INBRENG
Artikel 4
1

Iedere vennoot brengt zijn volledige en onverdeelde arbeidskracht, vlijt en kennis in, alsmede
de te zijnen name gestelde vergunningen, voorzover deze betrekking hebben op het door de
vennootschap uitgeoefende bedrijf.

2

Voorts brengt vennoot sub 1 alle activa en passiva in tot en met
…………………………………………………………………
door hem voor eigen rekening uitgeoefende bedrijf, zulks volgens de balans per
…………………………………………………………………
welke balans zal worden opgesteld door
…………………………………………………………………
Tot het aldus ingebrachte bedrijf behoren de navolgende onroerende goederen:
…………………………………………………………………

Worden onroerende goederen wel ingebracht?
Met accountant bespreken
3
4
5

6
7

Met onderling goedvinden van de vennoten kan iedere vennoot gelden en/of goederen in de
vennootschap inbrengen.
De vennoten worden voor hun tegenwoordige en eventuele toekomstige inbreng op een te
name van ieder hunner gestelde kapitaalrekening gecrediteerd.
Ieder der vennoten geniet ten laste van de winst- en verliesrekening een rentevergoeding
gelijk aan het promesse disconto van de Nederlandse Bank op één en dertig december van
het voorafgaande jaar vermeerderd met twee en een half procent (2 ½ %) met een minimum
van zes procent (6%) per jaar over het bedrag waarvoor hij in de boeken van de
vennootschap bij de aanvang van het boekjaar staat gecrediteerd.
Slechts met goedvinden van de andere vennoot en tot een telkens vast te stellen bedrag kan
ieder van de vennoten over het saldo van zijn kapitaalrekening beschikken.
Voor wat betreft hun onderlinge rechtsverhouding beschouwen de vennoten het bedrag dat
ieder hunner volgens zijn kapitaalrekening toekomt, als schuld van de vennootschap.

BEVOEGDHEID VAN DE VENNOTEN
Artikel 5
Ieder van de vennoten is bevoegd, mits handelende binnen het doel van de vennootschap te
handelen en tekenen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden,
een en andere behoudens het bepaalde in artikel 6 van dit vennootschapscontract.
Artikel 6
De medewerking van beide vennoten is vereist voor:
A
B
C

het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
het verlenen van procuratie, het toekennen van een titel aan een procuratiehouder;
het aanstellen en ontslaan van personeel en de vaststelling van hun salarissen en
arbeidsvoorwaarden

D
E

F

G

het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
het voeren van gedingen, zowel eisend als verwerend, daaronder niet inbegrepen het innen
van boekvorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen welke geen uitstel gedogen
en vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding, het berusten in tegen de
vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van de bestaande
geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindend adviseurs en het aangaan van
dadingen;
het aangaan van alle rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang
of de waarde een bedrag van tweeduizend euro ( €2000,-) te boven gaat, waaronder niet
begrepen het opnemen van beschikbare gelden bij de bankier van de vennootschap;
Alle rechtshandelingen die niet met het doel van de vennootschap in verband staan.

Artikel 7
Het is ieder der vennoten verboden zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
voor anderen te verbinden ofwel zich op enigerlei wijze voor anderen sterk te
maken, ook in aangelegenheden welke geen betrekking hebben op zaken van de
vennootschap.
Artikel 8
De vennoten verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg. Zij verbinden zich
Jegens elkander om generlei handelingen te verrichten waartegen één van hen zich
Uitdrukkelijk heeft verzet.

BOEKJAAR, BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
Artikel 9
1
2

3
4

5

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het eindigen van de vennootschap
worden de boeken van de vennootschap afgesloten en worden uiterlijk binnen zes maanden
daarna een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt.
De balans en de winst- en verliesrekening worden door beide vennoten ten blijke van hun
goedkeuring ondertekend.
Indien een vennoot niet binnen twee maanden nadat de balans en de winst- en
verliesrekening hem per aangetekende brief zijn toegezonden, deze jaarstukken heeft
ondertekend of bij aangetekende brief zijn bezwaar daartegen heeft kenbaar gemaakt aan de
andere vennoot worden de stukken door de enkele ondertekening van de ene vennoot voor
de andere bindend.
Indien de vennoten geen overeenstemming voor de opstelling van de jaarstukken kunnen
bereiken zullen deze voor hen bindend worden vastgesteld door arbiters.

Artikel 10
1

2

Tere berekening van de netto winst worden van de bruto-inkomsten afgetrokken alle
verliezen, bedrijfskosten, afschrijvingen en rentevergoedingen, daaronder begrepen die als
bedoeld in artikel 4 lid 5.
De afschrijvingen op bedrijfsmiddelen worden voorzover mogelijk bepaald tenminste op het
bedrag dat fiscaal toelaatbaar en bedrijfseconomisch wenselijk is.

3
4

Geen winst zal geacht worden te zijn gemaakt, indien enig verlies over vorige jaren niet zal
zijn ingehaald.
In de winsten, respectievelijk de verliezen, berekend op grond van hetgeen eerder in dit
artikel is bepaald, zullen de vennoten delen, ieder voor vijftig procent (50%).

OPNAME DOOR DE VENNOTEN
Artikel 11
1

2
3

Ieder van de vennoten is bevoegd om als voorschot op zijn winstaandeel wekelijks of
maandelijks een bedrag uit de kas van de vennootschap op te nemen, waarvan de grootte
door de vennoten in onderling overleg wordt vastgesteld.
Voor de opname door een vennoot van een groter bedrag dan hetgeen is overeengekomen is
de schriftelijke toestemming van een andere vennoot vereist.
Ieder van de vennoten is verplicht om het eventueel te veel opgenomen binnen één maand
terug te storten, indien mocht blijken, dat de winst- en verliesrekening over enig slechts
lagere opnamen toelaat.

EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 12
De vennootschap eindigt:
A
B
C

D

Indien de vennoten daartoe in onderling overleg besluiten en wet op het door hen bij dat
besluit te bepalen tijdstip;
door opzegging door een van de vennoten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3. Lid2;
door het bereiken van de vijfenzeventigjarige leeftijd, door overlijden, arbeidsongeschiktheid
als bedoeld in artikel 13, onder curatelestelling, faillissement of aanvraag tot surseance van
betaling of het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen om welke reden dan ook van
een van de vennoten;
Ieder van de vennoten heeft bovendien het recht onmiddellijk de ontbinding van de
vennootschap te vorderen, indien de andere vennoot een van de bepalingen van deze
overeenkomst overtreedt, niet nakomt of niet behoorlijk nakomt.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN VAN DE VENNOTEN
Artikel 13
Bij algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte,
invaliditeit of andere geestelijke of lichamelijke storing van een van de vennoten,
neemt de andere vennoot zonder extra vergoeding diens taak zoveel mogelijk waar.
Tijdens deze arbeidsongeschiktheid van de ene vennoot is het de andere vennoot
niet toegestaan de vennootschap op te zeggen, tenzij hiertoe toestemming is
verkregen van de in artikel 18 bedoelde te benoemen arbiters, wier beslissingen de
vennoten zullen binden als een tussen vennoten aangegane overeenkomst, welke
geacht zal worden deel uit te maken van dit vennootschapscontract.
De arbiters zijn bevoegd een te verlenen toestemming afhankelijk te stellen van een

wel of niet voldoen van een vennoot of beide vennoten aan de arbiters te stellen
voorwaarden, waaronder kan worden begrepen het naar billijkheid verminderen van
het aandeel in de winst van de getroffen vennoot wordende in elk geval in
mindering op zijn aandeel in de winst gebracht het eventueel door een
verzekeringsmaatschappij aan de arbeidsongeschikte vennoot uit te keren bedrag.
De arbiters, die als goede personen naar billijkheid beslissen en de procesorde zelf
kunnen vaststellen, zullen de kosten van behandeling van het verzoek ten laste van
de vennootschap brengen, op welke kosten een voorschot kan worden gevorderd.

UITKERING BIJ UITTREDING
Artikel 14
Bij het eindigen van de vennootschap heeft ieder van de vennoten recht op diens
Kapitaal in de vennootschap voor het bedrag waarvoor hij in de boeken staat
Gecrediteerd, een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 4,
vermeerderd of verminderd met zijn aandeel in de behaalde winst dan wel het
geleden verlies blijkens de balans en winst- en verliesrekening ingevolge het in
artikel 9 lid 2 van deze akte bepaalde, opgemaakte waarbij eventuele goodwill in de
vorm van relaties en dergelijke buiten beschouwing zal worden gelaten. Op deze
slotbalans zullen de activa van de vennootschap worden opgenomen voor de
waarden.
Artikel 15
Ingeval de vennootschap eindigt door opzegging door een van de vennoten dan wel
ingeval zich ten aanzien van een vennoot een omstandigheid voordoet als bedoeld
in artikel 12, lid c dan wel ontbinding gevorderd wordt op grond van overtreding,
niet nakoming of niet behoorlijke nakoming van deze overeenkomst, heeft de
andere vennoot het recht de zaken hetzij alleen hetzij met anderen onder dezelfde
naam voort te zetten, mits hij daartoe binnen drie maanden na het eindigen van de
vennootschap van zijn voornemen kennis geeft aan de gedefungeerde vennoot dan
wel diens erfgenamen en/of rechtverkrijgenden.
De voortzettende vennoot heeft alsdan het recht alle activa van de vennootschap
over te nemen of zich te doen toescheiden onder de verplichting al de schulden van
de vennootschap voor zijn rekening te nemen en om de gedefungeerde vennoot dan
wel diens erfgenamen en/of rechtverkrijgenden uit te keren het bedrag dat deze
toekomt overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde, blijkens de daar bedoelde
balans en winst- en verliesrekening. Het door de voortzettende vennoot aan de
gedefungeerde vennoot dan wel diens erfgenamen en/of rechtverkrijgenden
verschuldigde bedrag zal te allen tijde kunnen worden afgelost doch niet anders
kunnen worden opgeëist dan in tien gelijke jaarlijkse termijnen voor het eerst een
jaar na het eindigen van de vennootschap en vervolgens van jaar tot jaar, zullende
inmiddels over het nog verschuldigde bedrag een interest moeten worden betaald
gelijke aan het percentage bedoeld in artikel 4, lid 5 van dit vennootschapscontract,
een en ander te voldoen in driemaandelijkse termijnen voor het eerst drie maanden
na het eindigen van de vennootschap.
Bedoelde uitkering zal evenwel met de lopende rente onmiddellijk opeisbaar zijn,
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn, bij verzuim van de
prompte voldoening van de rente of aflossing, bij overlijden, faillissement onder

curatelestelling van of aanvrage tot surseance van betaling of verlies van het vrije
beheer over zijn vermogen door de voortzettende vennoot alsmede het beëindigen
van de zaken door de voortzettende vennoot, inbreng in de vennootschap
daaronder niet begrepen.
Artikel 16
Indien de vennootschap eindigt door arbeidsongeschiktheid van een vennoot en de
zaken van de vennootschap door de andere vennoot worden voortgezet, zal de
gedefungeerde vennoot naast het bedrag als bedoeld in artikel 13 gedurende
achttien maanden vanaf de dag dat de arbeidsongeschiktheid voor de
verzekeringsmaatschappij vaststaat een aandeel in de winst genieten gelijk aan zijn
aandeel zoals dat in artikel 10,lid 4 is bepaald.

LIQUIDATIE
Artikel 17
1
2
3

Ingeval de vennootschap wordt beëindigd zonder dat de zaken worden voortgezet, zal
liquidatie van de vennootschap plaatsvinden.
Uit hetgeen na betaling van alle schulden van de vennootschap van het vermogen is
overgebleven, ontvangen de vennoten eerst het bedrag vanhun kapitaalrekening.
Een eventueel overblijvend saldo na uitbetaling van het bedrag van de kapitaalrekening zal
aan de vennoten worden uitgekeerd in verhouding tot ieders aandeel in de wist.

GESCHILLEN
Artikel 18
Alle geschillen die naar aanleiding van dit vennootschapscontract mochten ontstaan, van welke aard
zij ook mochten zijn, zullen tussen partijen en/of hun rechtverkrijgenden worden beslecht door drie
scheidslieden. De scheidslieden zullen door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te
……………………………………………………..
of door het Nederlands Arbitrage Instituut op verzoek van de meest gerede partij
worden genoemd en zij zullen het geschil beslechten bij wege van arbitrage, tenzij
zij van oordeel zijn dat het geschil niet voor arbitrage in de zin van de wet in
aanmerking komt; alsdan zullen zijn uitspraak doen in de vorm van een voor beide
partijen bindend advies. De scheidslieden zullen bepalen voor wiens last de kosten
zullen komen.

ONDERTEKENING
Dit vennootschapscontract werd door de beide vennoten,
…………………………………………………………………………….
en
…………………………………………………………………………….
op
…………………………………………………………………………….
ondertekend, nadat beide vennoten van de volledige inhoud van dit contract hebben
kennisgenomen.
Handtekening

………………………………………………………………………………
Naam
………………………………………………………………………………
Handtekening

………………………………………………………………………………
Naam
………………………………………………………………………………

BELANGRIJK OM TE WETEN
-

De winstverdeling is in deze akte voor de vennoten op 50% gesteld, een andere
winstverdeling is uiteraard mogelijk.
Dit contract houdt rekening met inbreng van een bestaande onderneming; dit
is echter niet noodzakelijk.
De rentevergoeding in artikel 4 is een tamelijk gebruikelijke; er kan echter van worden
afgeweken.
Het bedrag in artikel 6, lid f. is tamelijk willekeurig gekozen; hier had net zo goed 200 euro
kunnen staan. Maak het bedrag nooit te hoog!
Alle data voluit in het contract opnemen!

