
  

- OVEREENKOMST - 

VAN KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

 

De heer ……………, geboren te …………. in …… op ………. 19…. en wonende te ……….. 

in ………… aan de ……………….., te dezen handelende in zijn hoedanigheid van directeur  

Eventueel: 

en indirect aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk 

………………. B.V. en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend, hierna 

te noemen “Verkoper”,  

Of: 

De heer/Mevrouw ................, geboren te ........... op ............... 19… en wonende te ................ 

(…….. …), aan de ……………., hierna te noemen "Verkoper", 

 

en 

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ................. B.V., gevestigd te .............. 

(….. …), en kantoorhoudend aan de ………….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

haar directeur ..............., geboren te …………. Op …………. 19…,  hierna te noemen "Koper", 

Of  

De heer/Mevrouw ................, geboren te ........... op ............... 19… en wonende te ................ 

(…….. …), aan de ……………., hierna te noemen "Koper", 

 

 

IN AANMERKING NEMENDE: 

 

 

 dat Verkoper eigenaar is van het gehele geplaatste aandelenkapitaal van …………………. 

B.V., hierna te noemen “de Vennootschap”, dat bestaat uit .... aandelen met een nominale 

waarde van € ……… ( .. euro) elk; 

 [dat de Vennootschap op haar beurt eigenaresse is van het gehele geplaatste 

aandelenkapitaal van haar dochtermaatschappij(en) .................. B.V. (en …………..);] 

 dat Koper/Koopster van Verkoper, alle/..... aandelen in het kapitaal van de Vennootschap 

(verder te noemen “de Aandelen”) wenst te kopen en de Verkoper de Aandelen aan de 

Koper/Koopster wenst te verkopen op de hierna volgende condities en voorwaarden; 

 ………………………. 

 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 



  

 

 

Artikel 1  Koop en Verkoop van de Aandelen 

 

 Verkoper verklaart de Aandelen per … te hebben verkocht / hierbij te verkopen aan 

Koper die verklaart de Aandelen per ……. te hebben gekocht / hierbij te kopen van 

Verkoper. 

 

 

Artikel 2 Levering 

 

 De levering van de Aandelen zal geschieden bij notariële akte van levering, op .......... of 

zoveel vroeger of later als partijen overeenkomen, te verlijden ten overstaan van notaris 

………….. / een door Koper aan te wijzen notaris, verder te noemen de “Notaris”. De 

betreffende akte zal luiden overeenkomstig het concept dat als Bijlage A aan deze 

overeenkomst is gehecht. 

 

 

Artikel 3  Koopprijs 

 

 De koopprijs voor de Aandelen bedraagt € ……… ( ……... euro) , hierna te noemen: "de 

Koopprijs". De Koopprijs wordt door Koper aan Verkoper voldaan bij de levering van de 

Aandelen, door overboeking op een door Verkoper aan te wijzen bankrekening / via de 

derdenrekening van de Notaris. 

 

of 

 

Artikel 3 Koopprijs 

 

1. De koopprijs voor de Aandelen bedraagt € ……… (Zegge: ….. .. euro), hierna te noemen: 

"de Koopprijs". De Koopprijs wordt door Koper aan Verkoper schuldig gebleven ten titel 

van geldlening, zodat Verkoper terzake van de Koopprijs hierbij aan Koper volledige 

kwijting verleent. 

2. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt 

-  zijn vastgelegd in een afzonderlijke akte die gelijktijdig met de levering van de 

Aandelen wordt ondertekend. 

Of  

-  zullen door partijen nader worden vastgesteld en worden vastgelegd bij afzonderlijke 

akte. 

Of 

 ……………….. 

 



  

 

 

Artikel 3 Koopprijs 

 

1. De koopprijs voor de Aandelen bedraagt € ……… ( Zegge:…….. euro), hierna te noemen: 

"de Koopprijs".  

 Van de Koopprijs wordt een gedeelte groot € ……… (Zegge: ………….. euro) bij levering 

van de Aandelen voldaan en zal het restant groot € ……… (Zegge:  ………. euro) door 

Koper aan Verkoper schuldig worden gebleven ten titel van geldlening, zodat Verkoper 

terzake van de Koopprijs hierbij aan Koper volledige kwijting verleent. 

2. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt  

-  zijn vastgelegd in een afzonderlijke akte die gelijktijdig met de levering van de 

Aandelen wordt ondertekend.  

Of 

-  zullen door partijen nader worden vastgesteld en worden vastgelegd bij afzonderlijke 

akte. 

Of 

- ………………………… 

 

 

Artikel 3 Koopprijs 

 

 De koopprijs voor de Aandelen bedraagt € ……… ( .. euro), hierna te noemen: "de 

Koopprijs". Van de Koopprijs wordt een gedeelte ad € ……… ( .. euro) voldaan doordat 

Koper per heden / per …………van Verkoper tegen de nominale waarde overneemt haar 

schuld aan de Vennootschap uit hoofde van de tussen hen bestaande rekening-courant 

verhouding, welke schuld op heden / …………. € ……… ( .. euro) bedraagt/bedroeg. De 

Vennootschap verklaart door mede-ondertekening van deze overeenkomst met deze 

schuldoverneming akkoord te gaan, Koper te erkennen als nieuwe en enige debiteur 

terzake van de overgenomen schuld en Verkoper te ontslaan van iedere aansprakelijkheid 

terzake daarvan. 

2. Het restant van de Koopprijs groot € ……… ( .. euro) zal door Koper aan Verkoper 

worden schuldig gebleven ten titel van geldlening, zodat Verkoper terzake van de 

Koopprijs hierbij aan Koper volledige kwijting verleent. 

3. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt  

-  zijn vastgelegd in een afzonderlijke akte die gelijktijdig met de levering van de 

aandelen wordt ondertekend.  

Of 

-  zullen door partijen nader worden vastgesteld en worden vastgelegd bij afzonderlijke 

akte. 

Of 

- ………………………… 

 

 

Artikel 4 Risico 

 



  

 De Aandelen komen vanaf heden / …………….. , verder te noemen “de 

Overnamedatum”, geheel voor rekening en risico van Koper, die gerechtigd zal zijn tot alle 

uitkeringen na de Overnamedatum op de Aandelen vallende [met uitzondering van de 

winst over .... die alsnog als dividend zal toekomen en worden uitgekeerd aan Verkoper]. 

 

 

Artikel 5 Garanties 

 

 De Verkoper en DGA geven Koper hierbij zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de 

garanties vermeld in Bijlage .., zowel voor de datum van ondertekening van deze 

Overeenkomst als voor de Overnamedatum. 

 

 

Artikel 6 Gevolgen van onjuistheid van de garanties  

 

1. In geval wordt geconstateerd dat de werkelijke toestand afwijkt van die als weergegeven in 

de garanties vermeld in Bijlage .., zijn de Verkoper en DGA zowel gezamenlijk als ieder 

afzonderlijk aansprakelijk voor de schade die de Koper direct of indirect daardoor lijdt, en 

verplicht aan deze ter herziening van de koopsom en in mindering daarop een som geld te 

betalen die gelijk is aan de vermindering van het totale eigen vermogen van de 

Vennootschap per ............ (rekening houdend met besparingen op de 

vennootschapsbelasting die voortvloeien uit een zodanige vermindering van het totale 

eigen vermogen), welke voortvloeit uit zulk een afwijking, vermeerderd met het bedrag van 

alle schade, honoraria en kosten (daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot redelijke 

accountantskosten, gemaakt bij het onderzoeken van enige aangelegenheid waarvan de 

Koper redelijkerwijs mocht vermoeden dat deze aanleiding kon geven tot een afwijking van 

de gegeven garanties) welke zijn geleden of gemaakt door de Koper en/of de 

Vennootschap tengevolge van of in verband met enige afwijking van de genoemde 

garanties. 

2. De Koper is gerechtigd tot rente over elk bedrag dat moet worden betaald uit hoofde van 

lid 1 van dit artikel 6, welke rente zal worden berekend vanaf de datum van levering van de 

Aandelen tot de dag dat dit bedrag is ontvangen door de Koper, tegen het percentage 

bedoeld in artikel 6:119 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat, 

indien een vordering door enige derde tegen de Vennootschap wordt ingesteld waarvan de 

afwezigheid is gegarandeerd ingevolge artikel 5 van deze Overeenkomst, de bovenbedoelde 

rente eerst verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de Vennootschap zelf rente 

verschuldigd is over het bedrag van genoemde vordering, één en ander onverminderd het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel 6. 

3. Vorderingen met betrekking tot afwijkingen van de garanties vermeld in Bijlage .. moeten 

binnen .... (....) jaar na ondertekening van deze Overeenkomst worden ingesteld, met 

uitzondering van vorderingen terzake van de punten 20 en 21 van Bijlage .. (Garanties), 

welke vorderingen ingesteld kunnen worden gedurende de periode dat de 

belastingautoriteiten nog de mogelijkheid hebben naheffingen of boetes op te leggen met 

betrekking tot de periode voorafgaande aan de Overnamedatum, te verlengen met .. (.....) 

maand(en) na het verstrijken daarvan. 



  

4. De Koper zal geen vordering wegens afwijking van de garanties hebben zolang het totale 

bedrag daarvan niet meer bedraagt dan € ……… (Zegge:……… .. euro). Zodra 

laatstgenoemd bedrag is overschreden kan de Koper het totale bedrag vorderen en niet 

slechts het meerdere. De totale aansprakelijkheid van de Verkoper en DGA ingevolge de 

garanties zal het bedrag gelijk aan ... % (............. procent) van de Koopprijs niet 

overschrijden. 

5. De Verkoper en DGA verbinden zich zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk de Koper en 

de Vennootschap te vrijwaren tegen iedere vordering van enige derde, waarvan de 

afwezigheid is gegarandeerd krachtens artikel 5 van deze Overeenkomst. 

6. De Koper zal de Verkoper en DGA inlichten zodra enige derde een vordering instelt 

waarvan de afwezigheid is gegarandeerd ingevolge artikel 5 van deze Overeenkomst of 

anderszins blijkt van afwijkingen van de garanties als vermeld in Bijlage …, en zal voorts 

redelijke stappen nemen om zich tegen zulke vorderingen te verweren.  

Koper zal Verkoper betrekken bij het verweer tegen zulke vorderingen en voorzover 

redelijkerwijs mogelijk in de gelegenheid stellen de daardoor optredende schade zoveel 

mogelijk te beperken. 

Of 

6. De Koper zal de Verkoper en DGA inlichten zodra enige derde een vordering instelt 

waarvan de afwezigheid is gegarandeerd ingevolge artikel 5 van deze Overeenkomst of 

anderszins blijkt van afwijkingen van de garanties als vermeld in Bijlage …. 

Verkoper zal alsdan bevoegd zijn na zodanige inlichting op haar kosten alle maatregelen te 

nemen om tegen zulke vorderingen verweer te (doen) voeren of de afwijkingen op te 

(doen) heffen, en Koper en de Vennootschap zullen alle medewerking verlenen die voor 

deze maatregelen is vereist.  

7. Als zekerheid voor de juiste en correcte nakoming van hun respectievelijke verplichtingen, 

als bedoeld in artikel 5 en artikel 6 van deze Overeenkomst zal de Verkoper ...................... 

8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet alle overige rechtsmiddelen die Koper ten dienste 

staan met betrekking tot afwijking van de garanties als vermeld in Bijlage … 

 

 

Artikel 7 Non-concurrentiebeding en andere beperkingen 

 

1. De Verkoper en DGA komen hierbij met de Koper en de Vennootschap overeen dat zij 

zich zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper gedurende een periode 

van .. jaar vanaf de Overnamedatum noch direct noch indirect zullen inlaten met of 

betrokken zullen zijn bij enig bedrijf dat zich bezighoudt met activiteiten die direct of 

indirect concurrerend of vergelijkbaar zijn met de activiteiten zoals die op de 

Overnamedatum ondernomen werden door de Vennootschap, en gedurende voormelde 

periode geen relaties of werknemers van de Vennootschap zullen benaderen met de 

bedoeling hen ertoe te brengen hun relatie met de Vennootschap te beëindigen of te 

wijzigen. 

2. Verkoper en DGA komen voorts met Koper en de Vennootschap overeen dat 

Verkoopster haar statutaire naam zodanig zal veranderen dat daarin het bestanddeel 

………. niet meer voorkomt en dat geen van hen de naam "......." (of enige andere naam 

die hierop lijkt) zal gebruiken of enig ander persoon of bedrijf deze naam zal laten 


