
  

- OVEREENKOMST – 

VAN KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

 

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

te dezen vertegenwoordigd door haar directeur ..............., hierna te noemen "Verkoper", 

Of 

De heer/Mevrouw ..................., geboren te .......... op .................. en wonende te ............., hierna te 

noemen "Verkoper", 

 

en 

 

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

dezen vertegenwoordigd door haar directeur ..............., hierna te noemen "Koper" 

Of  

De heer/Mevrouw ..................., geboren te .......... op .................. en wonende te ............., 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 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 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 per …………………20.. (verder: de Overnamedatum) te verkopen/te 

hebben verkocht aan Koper, die hierbij verklaart per de Overnamedatum te kopen/te 

hebben gekocht: 

 ..... (...........................) gewone aandelen, 

 ..... (...........................) prioriteitsaandelen en 
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 ..... (...........................) preferente aandelen 

 

 (verder: de Aandelen) in het kapitaal van de besloten vennoot schap met beperkte 

aansprakelijkheid ...................., gevestigd te ............... (verder: de Vennootschap), elk aandeel 

nominaal groot € ……… ( .. euro), welke aandelen zijn genummerd ...................... en in het 

aandeelhoudersregister van de Vennootschap zijn gesteld op naam van Verkoper. 

Of 

het gehele geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van de te .............. gevestigde besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ........................ (verder: de Vennootschap), 

bestaande uit .... gewone aandelen, .... prioriteitsaandelen en .... preferente aandelen, 

(verder: de Aandelen) elk aandeel nominaal groot € ……… ( .. euro), welke aandelen zijn 

genummerd ............... en in het aandeelhoudersregister van de Vennoot schap zijn gesteld 

op naam van Verkoper. 

 

 

Artikel 2 Levering van de Aandelen 

 

 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 

………….van notariskantoor …………………………. te ………..  

 

 

Artikel 3 Koopprijs 

 

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

Koopprijs”.  

2. De Koopprijs wordt door Koper bij levering van de Aandelen voldaan, waarna Koper 

terzake daarvan volledig zal zijn gekweten.  

Of: 

2. De Koopprijs is door Koper bij ondertekening van deze overeenkomst  voldaan, zodat 

Verkoper terzake daarvan hierbij aan Koper volledige kwijting verleent. 

Of 

2. 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. 

3. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt 

  zijn vastgelegd in een afzonderlijke akte die gelijktijdig met [de onderhavige akte] / [de 

levering van de Aandelen] wordt ondertekend. 

Of 

  zullen door partijen nader worden vastgesteld en worden vastgelegd bij afzonderlijke akte. 

Of 

 

2. Van de Koopprijs is een gedeelte groot € ……… (Zegge: ……….. euro)  bij 

ondertekening van deze akte voldaan 

Of 
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 wordt een gedeelte groot € ……… ( .. 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 ver leent. 

3. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt zijn vastgelegd in een 

afzonderlijke akte die gelijktijdig met de onderhavige akte wordt ondertekend. 

Of 

3. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt zullen door partijen nader 

worden vastgesteld en worden vastgelegd bij afzonderlijke akte. 

Of 

2. Van de Koopprijs wordt een gedeelte ad € ……… ( .. euro)  voldaan doordat Koper van 

Verkoper/Verkoop ster tegen de nominale waarde overneemt diens/haar schuld aan de 

Vennootschap uit hoofde van de tussen hen bestaande rekening-courantverhouding, welke 

schuld op heden € ……… ( .. euro) bedraagt. De Vennootschap verklaart met deze 

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

terzake van de overgenomen schuld en Verkoper/Verkoop ster te ontslaan van iedere 

aansprakelijkheid terzake daarvan. 

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

worden schuldig gebleven (ten titel van geldlening). 

3. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt zijn vastgelegd in een 

afzonderlijke akte die gelijktijdig met de onderhavige akte wordt ondertekend. 

Of 

3. De voorwaarden waaronder de geldlening wordt verstrekt zullen door partijen nader 

worden vastgesteld en worden vastgelegd bij afzonderlijke akte. 

 

 

Artikel 4 Risico 

 

 De Aandelen komen vanaf 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 

 

Verkoper garandeert Koper dat per de Overnamedatum en de datum van levering van de 

Aandelen:  

a. de Aandelen volledig zijn volgestort;  

b. hij/zij de enige en rechtmatige eigenaresse van de Aandelen is en deze hem/haar in 

volle, vrije en onbezwaarde eigendom toebehoren; 

c. op de Aandelen geen beslag, geen pandrecht, geen vruchtgebruik en geen andere 

beperkte rechten rusten; 

d. hij/zij volledig bevoegd is tot de onderhavige verkoop en alle bepalingen van de 

statutaire blokkeringsregeling bij de Vennoot schap zijn nagekomen; 
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e. geen opties, voorkeursrechten of andere rechten bestaan krachtens welke iemand 

aanspraak zou kunnen maken op levering van één of meer van de Aandelen; 

f. de Aandelen geen onderwerp vormen van enige andere overeenkomst dan de 

onderhavige en derden ten aanzien daarvan generlei rechten kunnen doen gelden; 

g. de Vennootschap geen (voorwaardelijke) verplichtingen heeft tot uitgifte van 

aandelen; 

h. niemand jegens de Vennootschap enige aanspraak op uitkering van dividend of enige 

andere winstuitkering kan doen gelden; 

i. de Aandelen het volledige geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap vormen. 

 

 

Artikel 6 Informatie 

 

1. Verkoper verklaart alle hem/haar bekende gegevens en inlichtingen aan Koper te hebben 

verstrekt die ertoe kunnen bijdragen, dat Koper een zo juist en volledig mogelijk beeld 

heeft van de Vennootschap, met name van haar activiteiten en haar financiële toestand.  

Of 

1. Koper verklaart geheel op de hoogte te zijn van de activiteiten en de gang van zaken bij de 

Vennootschap en van haar financiële toestand en over alle gegevens en inlichtingen 

daaromtrent te beschikken. 

 

 

Artikel 7 Directie 

 

 De mede-ondergetekende de heer/mevrouw ……………….. verklaart dat hij/zij de enige 

bestuurder van de Vennootschap is en verklaart hierbij als zodanig af te treden, zonder 

terzake aanspraak te maken op enige vergoeding.  

 

 

 

Artikel 8 toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

2. Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze Overeenkomst of daaruit 

voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt 

bij de bevoegde rechter in Nederland.  

 

 

Artikel 9 Glijclausule 

 

 De Koopprijs van de Aandelen is gelijk aan de waarde daarvan in het economisch verkeer, 

door partijen in onderling overleg voorlopig vastgesteld als in artikel 3 bepaald. Als de 

fiscale autoriteiten (daaronder begrepen de hoogste rechter in belastingzaken zo die tot een 

oordeel mocht worden geroepen) van oordeel mochten blijken dat aan de Aandelen een 

andere waarde moet worden toegekend zullen partij en, daarmee rekening houdend, de 
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Koopprijs herzien en alsnog vast stellen op de waarde in het economisch verkeer die 

alsdan kennelijk aan de Aandelen dient te worden toegekend en zal de onderhavige koop 

en verkoop geacht worden met terugwerkende kracht tegen die herziene Koopprijs te zijn 

geschied. Het verschil zal dan tussen partijen worden verrekend. 

 

 

Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend te ………… op .. ……… 201.. 

 

 

Namens Verkoper:  Namens Koper: 

 

 

 

_____________  _____________ 

…………….  ……………. 

 

 

Voor zich in privé: 

 

 

 

__________ 

……………. 

 


