
   

VOF 
UITTREDINGSOVEREENKOMST 

 
 
ONDERGETEKENDEN: 
 
De heer/ Mevrouw ………………, geboren op …………..19… te ……….. en nu wonende aan de 
………… te ………….,  hierna te noemen “Vennoot 1”; (Uittreder) 
 
En  
 
De heer/ Mevrouw ………………, geboren op …………… te …….. en nu wonende  aan de 
…………. te …………, hierna te noemen “Vennoot 2”; (Voortzetter) 
 
Hierna gezamenlijk “Partijen” te noemen. 
 
 
IN AANMERKING NEMENDE DAT: 
 

 Partijen verklaren sinds … ………….. 20…  een vennootschap onder firma, genaamd 
…………VOF en gevestigd aan de …………… te ………………, te vormen; 

 De firma is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te …………… met dossiernummer 
…………. 

 De firma akte is op … ……………. 20… ondertekend, hierna te noemen “firma-akte”. 

 Thans Vennoot  1 te kennen heeft gegeven met terugwerkende kracht naar 1 januari 
201…/………….201… vennootschap> uit de vennootschap te treden.  

 Vennoot 2 uitdrukkelijk heeft gesteld de onderneming te zullen voortzetten. 
 
 
ZIJN OVEREENGEKOMEN AS VOLGT: 
 
Artikel 1:  Einde vennootschap 
 
 De vennootschap is (met terugwerkende kracht) per … …………. 201… beëindigd. De 

onderneming wordt vanaf die datum voortgezet voor eigen rekening en naam door de heer/ 
mevrouw ………………... 

 
 
Artikel 2:  Ontbindingsbalans 
 
 Door de accountant/fiscalist van de vennootschap zal de balans per ontbindingsdatum worden 

opgesteld volgens de artikelen ……….  van de firma-akte.  
Of indien geen firma-akte 
  volgens een bestendige gedragslijn welke aangehouden is voor de opgestelde jaarrekeningen 

van de vennootschap. 
2. Voor de waardering van bezittingen en schulden per ontbindingsdatum zal uitgegaan worden 

van de economische waarden, eventueel vast te stellen door taxateurs. Bij de toerekening van 



   

stille reserves alsmede goodwill van de vennootschap dient rekening gehouden te worden met 
de voorbehouden reserves volgens artikel  …. van de firma-akte. 

 
 
Artikel 3: Afrekening kapitaal 
 
1. Uit de blijkens de volgens artikel 2 opgestelde ontbindingsbalans volgt het saldo van de 

kapitaalrekeningen van de vennoten.  
<optioneel> 
2. Voor een bedrag ter grootte van de stille reserves en/ of goodwill zal door vennoot 1 (uittreder) 

een lijfrenteverplichting bedongen worden ten laste van vennoot 2 (voortzettter). Hiervoor zal 
door comparanten een seperate lijfrente-overeenkomst gesloten worden, op te stellen direct 
nadat de accountant de ontbindingsbalans heeft opgesteld. 

 
2/3. De aflossing van de (resterende) kapitaalrekening met inbegrip van de toegerekende stille 

reserves en goodwill van de uittredende vennoot, vennoot 1 / 2, zal geschieden met 
inachtneming van artikel …. van de firma-akte in in <aantal> jaarlijkse termijnen.  

<optioneel>  
 In afwijking van het bepaalde in de firma-akte zal de aflossing niet aan het einde van het jaar 

geschieden, maar maandelijks in gelijke delen van een jaarbedrag. Indien de uittredende vennoot 
overlijdt voordat alle aflossingen gedaan zijn, zal aan de achterblijvende echtgenote de betaling 
worden voortgezet. 

3/4. Wanneer het geval zich voor zou doen dat vennoot 2 (voortzetter) zou komen te overlijden 
voordat algehele aflossing is geschied, dan rust op diens erfgena(a)m(en) de verplichting de 
bovengenoemde uitkoopregeling te continueren. Indien de erfgenaam of erfgenamen van deze 
comparant diens onderneming niet voortzetten, zijn zij verplicht het bedrijf te verkopen. Uit de 
verkoopopbrengst dient dan aan vennoot 1 (uittreder) of diens in leven zijnde echtgenote te 
worden voldaan het dan nog resterende contante waarde van de uitkoopsom. Deze waarde 
wordt als volgt berekend; 
- ingangsdatum is de gelijktijdige overlijdensdatum van comparant sub 2; 
- einddatum is 31 december ......; 
- het weekbedrag is € ..... bij in leven zijn van ................ en € .... na diens overlijden en bij in 

leven zijn van zijn echtgenote; 
- het rentepercentage is ... 

Optioneel 
4/5 Jaarlijks wordt over het nog openstaande saldo van niet afgeloste kapitaalrekening een rente 

berekend gelijk aan het rentepercentage bedoeld in artikel … van de firma-akte. Of … een rente 
berekend van .. % per jaar. Deze rente wordt uiterlijk de 2e maand na einde van het jaar dat de 
rente verschuldigd is geworden door de voortzettende vennoot sub .. uitbetaald met 
inachtneming van de bepalingen hiervoor opgenomen. 

 
 
Artikel 4: Overige bepalingen 
 
1. Door het ondertekenen van deze akten geven partijen weer tot een volledige verrekening te zijn 

gekomen. Nagekomen baten en lasten welke partijen niet in de ontbindingsbalans hebben 
opgenomen zullen ten gunste respectievelijk ten laste van de voortzetter, vennoot … komen. 



   

2. De uittredende vennoot levert alle bezittingen in zoals de sleutel, toegangscodes, en overige 
zaken behorende bij de onderneming. 

 
 
 
Aldus overeengekomen en ondertekend te ……………….. op …………………… 201… 
 
 
Vennoot 1 Vennoot 2 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
De heer/Mevrouw …….. De heer/Mevrouw ……… 
 


