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- OVEREENKOMST - 

VAN CESSIE VAN EEN VORDERING OP NAAM 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

 

De heer [A], geboren op ………….. te ……………wonende te (…….. …)………….. aan 

de ……………. nummer …, hierna te noemen: [A]; 

Of: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………….. B.V., 

gevestigd te ………………, kantoorhoudende aan de ………………., ………………….., te 

dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………., nader te noemen: 

“[A]”.of “Cedent” 

 

en 

 

De heer [B], geboren op …………..19…, te …………….., wonende te [(postcode) plaats] aan 

de ………… nummer …, hierna te noemen: [B]; 

Of: 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid …………………….. B.V., 

gevestigd te ………………, kantoorhoudende aan de ………………., ………………….., te 

dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………………., nader te noemen: 

“[B]”. of “Cessionaris” 

 

 

IN AANMERKING NEMENDE: 

 

 

 dat [A] een vordering op de heer [C],ook wel “Debitorcessus”, heeft ten bedrage van 

[bedrag], ter zake van [bestedingsdoel geld]; 

 dat [A] en [B]een koopovereenkomst zijn aangegaan, waarbij [A] zijn voormelde 

vordering op [C] aan[B] verkocht heeft; 

Eventueel: 

 dat [A] en [B]in het kader van de herfinanciering de financieringspositie wordt 

gewijzigd, waarbij [A] zijn voormelde vordering op [C] aan[B] overgedragen 

heeft/verkocht heeft/gedeeltelijk verrekend heeft; 

 dat [A] zijn voormelde vordering op [C] derhalve wenst over te dragen aan [B], die 

bereid is deze cessie te aanvaarden; 

 dat [C] tot zekerheid van de nakoming van zijn schuld aan [A] de navolgende 

zekerheden aan [A] heeft verstrekt: [zekerheden]. 

 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1 Overdracht 
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 [A] draagt bij deze zijn hierboven in de considerans omschreven vordering op [C] over 

aan [B], welke overdracht [B] bij deze aanvaardt, een en ander op grond van de 

eveneens in de considerans omschreven titel en met dien verstande dat een mededeling, 

als bedoeld in artikel 4 nog gedaan dient te worden. 

 

 

Artikel 2 Overgang nevenrechten 

 

1. Alle hierboven in de considerans genoemde voor de vordering van [A] op [C] gegeven 

zekerheden en alle overige aan de vordering van [A] op [C] verbonden nevenrechten 

waaronder begrepen de rechten uit hoofde van eventuele arbitrage- en bindend-

adviesclausules, gaan bij deze van rechtswege over op [B]. Voor zover dat niet zo mocht 

zijn, draagt [A] deze zekerheden en nevenrecht bij deze over aan [B].  

2. Tevens verschaft [A] alle bewijsstukken en executoriale titels met betrekking tot de (al 

dan niet door overdracht) overgaande rechten, dit in origineel of, maar dan uitsluitend 

indien en voor zover [A] belang houdt bij behoud van een bewijsstuk of een 

executoriale titel in afschrift; daar waar [A] een bewijsstuk gedeeltelijk van zo 

vertrouwelijke aard acht, dat hij het niet in zijn geheel, al dan niet in origineel aan [B] ter 

hand wenst te stellen, mag hij in plaats daarvan volstaan met terhandstelling van een op 

kosten van [A] op te maken notariële verklaring houdende een uittreksel van alle voor 

het nevenrecht relevante passages van het bewijsstuk. 

 

 

Artikel 3 Mededeling 

 

 [A] is verplicht en [B] is bevoegd deze cessie terstond schriftelijk mede te delen aan [C] 

dit onder bijvoeging van een afschrift van deze cessie-akte. 

 

 

Artikel 4 in staan vordering 

 

 [A] staat niet in voor de solventie van schuldenaar [C], maar [A] staat er wel voor in dat 

de gecedeerde vordering bestaat, dat zij overdraagbaar is, dat zij niet aantastbaar is op 

grond van juridische verweren van [C] en dat zij niet oninbaar is ten gevolge van een 

(mogelijk) beroep op verrekening door [C]. 

 

 

Artikel 5 Bevoegd en vrij van rechten 

 

 [A] staat er voor in dat de vordering hem toebehoort en dat hij volledig bevoegd is de 

vordering volledig aan [B] over te dragen, dat de vordering onbeslagen is, niet verpand 

is en onmiddellijk opeisbaar is. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ……………. op .. ……..…… 201…. 
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____________________________ ________________________ 

De heer [A] [B] 

 

Aldus overeengekomen op                            en getekend in drievoud te ………………… op 

… ……. 201… . 

 

 

Leninggever: Leningnemer: 

 

 

 

 

___________________________ _________________________ 

De heer …………… De heer …………… 

namens …………. B.V. namens ……………B.V. 
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Belastingdienst …………/Kantoor …………. 
T.a.v. afdeling Registratie en Successie 
Postbus ……….. 
…… ….  ……………… 

………………… 201… 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreft:  Verzoek akte van cessie te registreren 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Bijgaand treft u akte van cessie aan met het verzoek deze akte te laten registreren. Deze cessie 
akte is door de betrokkenen ondertekend. 
 
Wij verzoeken u deze akte van cessie na registratie aan ons retour te zenden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dat graag. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
________________ 
De heer/Mevrouw …………………. 
 
 
Bijlage: 
 
 

 


