
- OVEREENKOMST – 
inzake rekening courant 

……….…… B.V. en de heer ………..….. 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN: 
 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ………….. B.V., statutair 
gevestigd te ………………., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, de 
heer …………………,  hierna te noemen: "Holding"  
 
en 
 
De heer ………………, geboren op ……………19.., te ………………., wonende te 
(………. …) …………, aan de …………….., hierna te noemen: "X". 
 
Hierna individueel te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”. 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 de heer X aandeelhouder is van Holding; 

 Partijen een rekening-courantovereenkomst wensen overeen te komen om de 
onderlinge transacties van relatief geringe waarde op eenvoudige wijze te verrekenen; 

 Partijen deze rekening-courantovereenkomst schriftelijk wensen te formaliseren welke 
formalisatie haar weerslag kent in onderhavige overeenkomst; 

 
 
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Artikel 1. Vordering Holding 
 
 Indien de Holding een bedrag te vorderen heeft van X zal eerstgenoemde hierover een 

vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 januari 
van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1% (Zegge: één procent) De rente wordt 
na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven. De rente kan met ingang van 2011 
worden vastgesteld op …..% (Zegge: …….. procent). Deze vordering kent een 
maximale looptijd van 10 jaar (Zegge: tien jaar). 

 
 
Artikel 2. Vordering X 
 
  Indien X een bedrag te vorderen heeft van de Holding zal de eerstgenoemde hierover 

een vergoeding ontvangen gelijk aan de herfinancieringsrente van de ECB per 1 
januari van het desbetreffende jaar vermeerderd met 1% (Zegge: één procent). De 
rente wordt na afloop van het jaar rentedragend bijgeschreven. De rente kan voor 



201… worden vastgesteld op 3% (Zegge:  drie  procent). Deze vordering kent een 
maximale looptijd van 10 jaar (Zegge: tien jaar). 

 
 
 
Artikel 3. Fiscale aanvulling ten aanzien van de rente 
 
1. In aanvulling op hetgeen in artikel 1 en 2 is bepaald berekenen partijen. geen rente 

over hun vordering in rekening-courant indien gedurende het boekjaar het saldo van 
de vordering op enig moment niet boven de € 17.500 (Zegge: zeventien duizend 
vijfhonderd euro) komt. In dat geval wordt door partijen ook geen rente berekend en 
in rekening gebracht over de daar tegenoverstaande schuld.  

2. Deze bepaling is gebaseerd op het goedkeurende besluit van de Staatssecretaris van 
Financiën van 24 mei 2006, CPP2006/76M. Indien dit goedkeurende besluit in de 
toekomst zal worden gewijzigd, treden de bepalingen en/of de bedragen van het 
nieuwe besluit in de plaats van de huidige bepaling. 

 
 
Artikel 4. Zekerheid 
 
1 Als de hoogte van het verschuldigde bedrag daartoe aanleiding geeft, dient de ene 

Partij aan de andere Partij op eerste aanvraag passende zekerheden te verschaffen. 
2. Indien het bedrag boven € 100.000 (zegge: honderdduizend Euro) komt zal een pand 

akte op vorderingen/ bedrijfsmiddelen van Holding ten behoeve van een van X 
worden opgesteld. De vorderingen/bedrijfsmiddelen worden nader gespecificeerd in 
de bijlage van de pandakte. 

3. Indien het bedrag boven € 100.000 (zegge: honderdduizend Euro) komt zal een pand 
akte op goederen/vorderingen van X ten behoeve van Holding worden opgesteld. De 
vorderingen/goederen  worden nader gespecificeerd in de bijlage van de pandakte. 
Eventueel zal hypothecaire zekerheid worden gesteld*(evt pos/neg verklaring invoegen). 

 
 
Artikel 5. Opeisbaarheid 
 
  De hoofdsom plus bijgeschreven rente zal door de Partij die uit hoofde van deze 

overeenkomst een vordering heeft op de andere Partij kunnen worden opgeëist drie 
maanden na kennisgeving daartoe en onmiddellijk in de volgende gevallen: 
- faillissement van de andere Partij; 
- beslaglegging op zaken van de andere Partij; 
- aanvraag surséance van betaling door de andere Partij. 

 
 
Artikel 6. Toepasselijk recht en toepasselijke overeenkomst 
 
1. Deze overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlands 

recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank te ‟s-Gravenhage bevoegd. 
2. Vorige afspraken, schriftelijk en mondeling worden geacht indien van toepassing 

integraal in deze akte opgenomen te zijn. Partijen geven door ondertekening te kennen 



dat deze afspraken juist zijn overgenomen en dat die afspraken daarmee vervangen 
zijn door deze overeenkomst. 

 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt in drievoud te „s-Gravenhage op … ……….. 201… 
 
 
Holding X 
 
 
 
 
………………….. ………………….. 
De heer  De heer …………. 
Namens ……………. BV 

 


