
- VERKLARING – 
AANGAAN 403 BW 2 AANSPRAKELIJKHEID 

 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………………. BV, 
statutair gevestigd te …………., kantoorhoudende aan …………… te …………., ten deze 
vertegenwoordigd door haar bevoegde bestuurder, de heer ……….., hierna te noemen 
“Moedermaatschappij”; 
 
 
Verklaart zich, met ingang van … …………… 201…, voor de duur van 1 jaar, dus tot en met … 
……………… 201…, ter ontheffing van publicatieverplichting van hieronder genoemde 
dochtermaatschappij, hoofdelijk aansprakelijk voor de volgende uit rechtshandelingen ontstane 
schulden: 

 Handelsdebiteuren; 

 Bancaire schulden; 

 …………………………………. 
 
De voornoemde schulden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
……………….. BV, gevestigd te ……………., een dochtermaatschappij van 
Moedermaatschappij en betreffen de schulden in de zin van artikel 2:403 lid 1, sub f BW. 
 
Aldus verklaard te ……………………….. op .. …………. 201…  
 
Moedermaatschappij 
 
 
 
____________________ 
De heer ………………. 
Namens …………………….. BV 



- VERKLARING - 
INTREKKING 2:403 AANSPRAKELIJKHEID 

 
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………………. BV, 
statutair gevestigd te …………., kantoorhoudende aan …………… te …………., ten deze 
vertegenwoordigd door haar bevoegde bestuurder, de heer ………..….., hierna te noemen 
“Moedermaatschappij”; 
 
Deelt mee dat de in het kader van art. 2:403 BW op ... ……... 201… afgelegde verklaring van 
hoofdelijke medeaansprakelijkheid voor schulden, van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid ……………….. BV, gevestigd te ……………., een dochtermaatschappij van 
Moedermaatschappij, aangegane rechtshandelingen wordt ingetrokken voor schulden uit hoofde 
van na deze mededeling door dochtermaatschappij aangegane rechtshandelingen.  
 
Aldus verklaard te ………….. op … ………….. 201… 
 
MOEDERMAATSCHAPPIJ 
 
 
 
 
___________________ 
De heer …………….. 
Namens ………………… BV 



- VERKLARING - 
INTREKKING OVERBLIJVENDE 403 AANSPRAKELIJKHEID 

 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………………. BV, 
statutair gevestigd te …………., kantoorhoudende aan …………… te …………., ten deze 
vertegenwoordigd door haar bevoegde bestuurder, de heer ………..….., hierna te noemen 
“Moedermaatschappij”; 
 
 
Deelt mee dat de aansprakelijkheid als gevolg van de toepassing van art. 2:403 BW voor de 
schulden van rechtshandelingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
……………….. BV, gevestigd te ……………., een dochtermaatschappij van 
Moedermaatschappij en waarvan de op ... ………… 201… afgelegde verklaring van hoofdelijke 
medeaansprakelijkheid voor schulden uit nadien aangegane rechtshandelingen per … ………….. 
201… is ingetrokken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2:204 lid 3 BW.  
 
Aldus verklaard te ……………………….. op .. …………. 201…  
 
 
Moedermaatschappij 
 
 
 
____________________ 
De heer ………………. 
Namens …………………….. BV 
 
 
 


