
 

Overeenkomst tot ontbinding van een vennootschap onder firma of maatschap 

 

De ondergetekenden: 

 

1 [naam], wonende te [adres en woonplaats], geboren te [plaatsnaam] op [datum]19[jaartal], 

hierna te noemen: vennoot sub 1; 

2 [naam], wonende te [adres en woonplaats], geboren te [plaatsnaam] op [datum]19[jaartal], 

hierna te noemen: vennoot sub 2; 

 

gezamenlijk te noemen: de vennoten, 

 

In aanmerking nemende dat: 

• de vennoten sedert [datum] voor gezamenlijke rekening een [invullen] bedrijf uitoefenen in de 

vorm van een [vennootschap onder firma/maatschap]; 

• de voorwaarden en bepalingen van deze vennootschap onder firma/maatschap schriftelijk zijn 

vastgelegd in een overeenkomst van [datum]; 

• de vennoten in onderling overleg hebben besloten de vennootschap onder firma/maatschap 

met ingang van [datum] te ontbinden; 

• de vennoten de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de ontbinding schriftelijk 

wensen vast te leggen; 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 Ontbinding 

De vennoten hebben conform het bepaalde in artikel [artikelnummer] van de overeenkomst van 

vennootschap onder firma/maatschap in onderling overleg besloten om de vennootschap onder 

[firma/maatschap] met ingang van [datum]20[jaartal] te ontbinden. 

 

Artikel 2 Voortzetting 

De vennoten komen overeen dat vennoot [naam] het bedrijf van de vennootschap onder 

[firma/maatschap] alleen of met anderen voort mag zetten, conform het bepaalde in artikel 

[artikelnummer] van de overeenkomst van vennootschap onder [firma/maatschap] 

 

Artikel 3 Verdeling vermogen en betaling overbedelingsschuld 

Bij de verdeling van het vermogen van de vennootschap onder [firma/maatschap] zal worden 

uitgegaan  van de door [naam] op te stellen en door de vennoot voor akkoord te tekenen 

scheidingsbalans per [datum] 

# Optie 1: De vennoten zullen nog nadere afspraken maken over de verdeling van het vermogen van 

de vennootschap onder [firma/maatschap] alsmede de vaststelling van de waarde van ieders aandeel 

in het vermogen van de vennootschap onder [firma/maatschap], een en ander conform het bepaalde 

in de overeenkomst van vennootschap onder [firma/maatschap].  

 

# (zie overeenkomst van maatschap/vennootschap onder firma voor specifieke bepalingen!!) 

 

# Optie 2: De voortzettende vennoot [naam] heeft, ingevolge het bepaalde in artikel [artikelnummer] 

van de overeenkomst van [maatschap/vennootschap] onder firma het recht om alle 

vermogensbestanddelen toegedeeld te krijgen die voor de voortzetting van het bedrijf van de 

vennootschap onder [firma/maatschap] nodig zijn. 

 

# Antispeculatiebeding of meerwaardeclausule: naar keuze op te nemen. 

De vennoten zullen nog nadere afspraken maken met betrekking tot de wijze van betaling van het ter 

zake van overbedeling door de voortzettende vennoot [naam] aan vennoot [naam] verschuldigde.  

 


