Modellen – Aandeelhoudersovereenkomst - algemeen

Aandeelhoudersovereenkomst
Tussen:
1.

[statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudend te [plaatsnaam] aan de [adres], hier
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], hierna te noemen: [naam];

2.

[statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudend te [plaatsnaam] aan de [adres], hier
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], hierna te noemen: [naam];

3.

[statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudend te [plaatsnaam] aan de [adres], hier
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder [naam], deze vennootschap hierna te
noemen: [naam] of de Vennootschap;

4.

[Naam, voluit eerste voornaam en initialen], geboren te [plaatsnaam] en wonende te
[plaatsnaam] aan [adres], hierna te noemen: [naam] of Principaal 1;

5.

[Naam, voluit eerste voornaam en initialen], geboren te [plaatsnaam] en wonende te
[plaatsnaam] aan [adres], hierna te noemen: [naam] of Principaal 2,

Partijen 1 en 2 hierna te noemen: de “Aandeelhouders” en individueel een “Aandeelhouder”. Partijen
1 tot en met 5 hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” en individueel een “Partij”.
In aanmerking nemende dat:
(A)

(B)

(C)

[naam, Partij 1] is op [datum] houder (geworden) van een belang van [%] in de Vennootschap,
bestaande uit [aantal] gewone [en aantal] cumulatief preferente] aandelen in het totale
geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap;
[naam, Partij 2] is op [datum] houder (geworden) van een belang van [%] in de Vennootschap,
bestaande uit [aantal] gewone [en aantal] cumulatief preferente] aandelen in het totale
geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap;
De Aandeelhouders wensen in aanvulling op de statuten van de Vennootschap, hun rechten en
verplichtingen verbonden aan het aandeelhouderschap nader te regelen en vastleggen in deze
aandeelhoudersovereenkomst, hierna te noemen: deze “Overeenkomst”;

(D)

de Vennootschap is partij bij de Overeenkomst om zo haar instemming met de inhoud van deze
Overeenkomst en de daarin opgenomen rechten en verplichtingen van de Vennootschap vast te
leggen;

(E)

Principaal 1 en Principaal 2 zijn partij bij de Overeenkomst om zo hun instemming met de
inhoud van deze Overeenkomst en de daarin opgenomen rechten en verplichtingen van
Principaal 1 en van Principaal 2 vast te leggen,

Komen Partijen hierbij overeen als volgt:
1.
1.1

Definities en Interpretatie
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de volgende met een hoofdletter geschreven
begrippen in deze Overeenkomst de erna volgende betekenis:
Aandeelhouder

ieder van [naam, Partij 1] en [naam, Partij 2];
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Aandelen

aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap;

Additionele Aandelen

heeft de daaraan in Artikel 3.1 toegekende betekenis;

Artikel

een artikel van deze Overeenkomst;

AVA

de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;

Bestuur

het orgaan van de Vennootschap dat belast is met het besturen van
de Vennootschap;

Bijlage

een bijlage bij deze Overeenkomst;

Bod

heeft de daaraan in Artikel 9.1 toegekende betekenis;

Derde

de in Artikel [-] bedoelde derde;

Directiereglement

het op te stellen reglement waarin de taken en bevoegdheden van het
Bestuur (nader) zijn uitgewerkt;

Gegadigde

de in Artikel [-] bedoelde gegadigde;

ManagementOvereenkomst 1

ManagementOvereenkomst 2

1.2
1.3
2.
2.1

de overeenkomst van gelijke datum als deze overeenkomst tussen
[naam, Partij 1] als opdrachtnemer in de functie van [naam functie] en
de Vennootschap als opdrachtgever;
de overeenkomst van gelijke datum als deze overeenkomst tussen
[naam, Partij 2] als opdrachtnemer in de functie van [naam functie] en
de Vennootschap als opdrachtgever;

Mededeling

de mededeling bedoeld in Artikel [-];

Overeenkomst

deze aandeelhoudersovereenkomst;

Staka

de stichting administratiekantoor [naam van de Vennootschap];

Statuten

de statuten van de Vennootschap zoals deze van tijd tot tijd luiden;

Toetredingsprotocol

het protocol waarmee een nieuwe aandeelhouder van de
Vennootschap partij wordt bij deze Overeenkomst; en

Vennootschap

[naam, Partij 3] bij deze Overeenkomst.

In deze Overeenkomst hebben de kopjes boven de Artikelen geen zelfstandige betekenis. Bij de
interpretatie van de Overeenkomst dienen zij buiten beschouwing te blijven.
Begrippen gedefinieerd in het enkelvoud hebben in het meervoud dezelfde betekenis.
Verhouding tussen de Statuten, deze Overeenkomst en het Directiereglement
De rechtsverhouding tussen Partijen zal worden geregeerd door de Statuten die als Bijlage [-])
aan deze Overeenkomst zijn gehecht, door deze Overeenkomst en het Directiereglement.
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2.2

In geval bepalingen van deze Overeenkomst tegenstrijdig zijn met de bepalingen van de
Statuten zullen tussen Partijen de bepalingen van deze Overeenkomst prevaleren en zullen de
Aandeelhouders, indien en voor zover wettelijk toegestaan, hun medewerking verlenen aan het
wijzigen van de met deze Overeenkomst strijdige bepalingen van de Statuten om aldus de
tegenstrijdigheid weg te nemen.

2.3

In geval bepalingen van het Directiereglement tegenstrijdig zijn met de bepalingen van de
Statuten en/of deze Overeenkomst, zullen tussen Partijen de bepalingen van deze
Overeenkomst en van de Statuten prevaleren ten opzichte van de bepalingen van het
Directiereglement en zullen Partijen, indien en voor zover wettelijk toegestaan, hun
medewerking verlenen aan het wijzigen van de bepalingen van het Directiereglement die met
de bepalingen van de Statuten en/of de deze Overeenkomst strijdig zijn om aldus de
tegenstrijdigheid weg te nemen.

3.
3.1

Aandelenverhoudingen
[naam, Partij 1] koopt hierbij van [naam, Partij 2] 1 de Additionele Aandelen, te weten [aantal]
gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap en [aantal] Cumprefs voor een
koopprijs van EUR [bedrag] ([bedrag in letters euro]), in overeenstemming met de akte van
koop en levering die aan deze Overeenkomst is gehecht als Bijlage [-].

3.2

Onmiddellijk na toetreding van [naam, Partij 1] als Aandeelhouder worden de Aandelen
gehouden in de volgende verhoudingen:
NAAM
PERCENTAGE

4.
4.1

Bestuur en management van de Vennootschap
De Vennootschap wordt bestuurd door maximaal twee bestuurders. Het Bestuur zal worden
gevormd door [naam] [en naam]. Het bestuur van [naam werkmaatschappij] zal bestaan uit de
Vennootschap.

4.2

[Naam] zal conform de bepalingen van de Managementovereenkomst 1 die als Bijlage [-] aan
deze Overeenkomst is gehecht, werkzaamheden verrichten voor de Vennootschap en [naam
werkmaatschappij]. [Naam, Partij 1] zal [Principaal 1] ter beschikking stellen voor de uitvoering
van de werkzaamheden uit hoofde van de Managementovereenkomst en als lid van het
Bestuur. Aan [Principaal 1] zal een volmacht worden verleend om de Vennootschap te
verbinden tot een bedrag van EUR [bedrag] per rechtshandeling, tevens om als bestuurder van
de Vennootschap [naam werkmaatschappij] te verbinden tot een bedrag van EUR [bedrag] per
rechtshandeling.

4.3

De volgende besluiten van het Bestuur, ook indien deze betrekking hebben op
dochtermaatschappijen van de Vennootschap, zullen de voorafgaande goedkeuring van een
gekwalificeerde meerderheid van [-]% van de in de AVA uitgebrachte stemmen vereisen:
a) het (zich verplichten tot het) verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en/of op
andere wijze in gebruik krijgen of geven van registergoederen of andere activa die van
belang zijn voor de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
b) het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
onderneming of vennootschap met een belang van meer dan EUR 250.000 dan wel het
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

4.5

verbreken van zodanige samenwerking door de Vennootschap en/of haar
dochtermaatschappijen;
het verwerven of afstoten van een rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal
van een andere onderneming of vennootschap en/of het wijzigen van de omvang van een
dergelijke deelneming;
het oprichten van, deelnemen in en/of het voeren van de directie over andere
ondernemingen, alsmede het afstoten of liquideren dan wel beëindigen van het bestuur
over zodanige ondernemingen dan wel belangen daarin;
het aangaan of wijzigen van kredietovereenkomsten en/of andere
financieringsarrangementen met derde(n) alsmede het verstrekken van zakelijke en/of
persoonlijke zekerheden en/of garantstellingen;
het beëindigen en/of wijzigen van de [naam overeenkomst(en)], welke overeenkomst(en)
zonder nadere omschrijving genoegzaam aan partijen bekend zijn;
het aangaan van rechtshandelingen met een totaal belang van EUR [bedrag] of meer
alsmede het aangaan van rechtshandelingen met een (mogelijke) looptijd van meer dan één
jaar;
het aangaan van overeenkomsten met aan de Aandeelhouders gelieerde personen,
waaronder in elk geval begrepen familieleden in de 1e en 2e graad en aan die personen
verbonden ondernemingen;
het aangaan of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met een jaarlijks bruto loon van
meer dan EUR [bedrag] dan wel met een looptijd van meer dan één jaar, inclusief
verlengingen;
[ingeval de Statuten voorzien in een RvC:]het voorstellen van personen ter benoeming in de
raad van commissarissen van de Vennootschap; en/of:
het verplaatsen, vervreemden of staken van de onderneming van de Vennootschap of haar
dochtermaatschappijen of van belangrijke onderdelen daarvan.

De volgende besluiten van de AVA kunnen slechts worden genomen met een gekwalificeerde
meerderheid van 90% van de uitgebrachte stemmen van de AVA:
a) de uitgifte van aandelen in de Vennootschap en/of van aandelen in één van haar
dochtermaatschappijen dan wel delegatie van de bevoegdheid daartoe;
b) het toekennen van rechten tot het nemen van aandelen in de Vennootschap en/of in één
van haar dochtermaatschappijen dan wel delegatie van de bevoegdheid daartoe;
c) het uitsluiten en/of het beperken van voorkeursrechten tot het nemen van aandelen in de
Vennootschap dan wel de delegatie van de bevoegdheid daartoe;
d) het voorstel tot een juridische fusie van de Vennootschap en/of van één van haar
dochtermaatschappijen;
e) het voorstel tot een juridische splitsing van de Vennootschap en/of van één van haar
dochtermaatschappijen;
f) het voorstel tot kapitaalvermindering van de Vennootschap en/of van één van haar
dochtermaatschappijen;
g) het voorstel tot een inkoop van aandelen van de Vennootschap en/of van één van haar
dochtermaatschappijen;
h) het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap en/of van één van haar
dochtermaatschappijen; en/of:
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i)

5.
5.1

het voorstel tot ontbinding, surseance van betaling en/of tot faillietverklaring van de
Vennootschap en/of van één van haar dochtermaatschappijen.

Verplichtingen van de Aandeelhouders bij vroegtijdige beëindiging van de
Managementovereenkomst
Indien de Managementovereenkomst 1 binnen 12 maanden na de datum van deze
Overeenkomst wordt beëindigd, zal [naam, Partij 1] verplicht zijn de door haar gehouden
Aandelen te verkopen en over te dragen aan [naam, Partij 2] voor een prijs gelijk aan [de
verkrijgingsprijs] [de uitkomst van de volgende formule: volgt formule] waarbij [naam, Partij 2]
verplicht zal zijn deze Aandelen te kopen en mee te werken aan de overdracht aan haar tegen
de zo vastgestelde prijs.

5.2

Verder komen Partijen overeen dat indien de Vennootschap en/of [naam werkmaatschappij]
binnen 12 maanden na de datum van deze Overeenkomst failleert, [naam, Partij 1] recht zal
hebben op een vergoeding van een bedrag van EUR [-] (bedrag in letters euro), welke
vergoeding [naam, Partij 2] verplicht zal zijn zonder beroep op opschorting en/of verrekening
aan [naam, Partij 1] te voldoen.

6.
6.1

Geen vervreemding van aandelen
Ieder van Principaal 1 als Principaal 2 verbindt zich jegens de andere Principaal en jegens de
Vennootschap om niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere
Principaal:
a) (zich te verplichten de) door [hem/haar] direct of indirect gehouden aandelen in [naam,
Partij 1], c.q. [naam, Partij 2] te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins over
te dragen of te doen overgaan, al dan niet bij wijze van juridische fusie of splitsing; en/of
j) een andere statutaire bestuurder of gevolmachtigde te benoemen in [naam, Partij 1], c.q.
[naam, Partij 2] dan zichzelf;
k) ingeval Principaal 1 dan wel Principaal 2 het voornemen heeft tot vervreemding van door
[naam, Partij 1], c.q. door [naam, Partij 2] gehouden Aandelen over te gaan, daarbij de
aanbiedingsregeling zoals opgenomen in art. [nummer] van de Statuten na te leven; en
l) erop toe te zien dat de derde aan wie Aandelen worden overgedragen per de datum van
zodanige overdracht, zal toetreden tot deze Overeenkomst conform de bepalingen van het
Toetredingsprotocol; en
m) erop toe te zien dat de derde aan wie Aandelen worden overgedragen alle verplichtingen
van de overdragende Aandeelhouder zal overnemen en voldoen als eigen verplichtingen.
7.
Aanbiedingsplicht
7.1
Een Aandeelhouder is verplicht al zijn Aandelen aan te bieden aan de andere
Aandeelhouder en/of op verzoek van de andere Aandeelhouder aan de Vennootschap, indien
zich één van de volgende omstandigheden voordoen:
a) bij faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, toepassing van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen, een buitengerechtelijk schuldeisersakkoord van de Aandeelhouder of
executoriale beslaglegging op de Aandelen ten laste van de Aandeelhouder;
b) in geval van overdracht van zeggenschap, direct of indirect, zoals bedoeld in het SER-besluit
Fusiegedragsregels, ten aanzien van de betreffende Aandeelhouder; en/of
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c) bij een schending van de verplichting uit hoofde van Artikel 6 van deze Overeenkomst.
7.2
Indien zich ten aanzien van een Aandeelhouder één van de in Artikel 7.1 van deze
Overeenkomst opgesomde omstandigheden voordoet, zal die Aandeelhouder het stemrecht op
de door hem gehouden Aandelen niet meer mogen uitoefenen en is hij verplicht al zijn
Aandelen onmiddellijk aan de andere Aandeelhouder en/of de Vennootschap aan te bieden
tegen een bij overdracht van de Aandelen te betalen koopprijs die gelijk is aan de marktwaarde
van de Aandelen, welke marktwaarde zal worden vastgesteld in overeenstemming met het
bepaalde in de blokkeringsregeling, die is opgenomen in de Statuten [minus een korting van
20%]. Daartegenover is de andere Aandeelhouder c.q. de Vennootschap gehouden de Aandelen
binnen 2 maanden nadat de aanbiedingsplicht is ontstaan tegen de zo vastgestelde koopprijs af
te nemen.
7.3
Alsdan is de Vennootschap gerechtigd de koopprijs voor de Aandelen bij de
overdracht van die Aandelen te verrekenen met de nog openstaande vorderingen van de
Vennootschap op de verkopende Aandeelhouder.
8.
Verplichting tot meeverkopen
8.1
Indien één van de Aandeelhouders alle door haar gehouden Aandelen wenst te
verkopen aan een derde en het bod van die derde wordt aanvaard door houders van ten minste
90% van alle Aandelen, dan is deze overdragende Aandeelhouder gerechtigd van de andere
Aandeelhouder(s) te verlangen dat ook zij al haar Aandelen aan de derde verkoopt en
overdraagt onder ten minste dezelfde voorwaarden als gelden voor de overdragende
Aandeelhouder, onverminderd het bepaalde in Artikel 8.2 van deze Overeenkomst.
8.2
De overdragende Aandeelhouder kan haar recht op grond van Artikel 8.1 van deze
Overeenkomst slechts uitoefenen 30 dagen na ontvangst door de andere Aandeelhouder(s) van
een schriftelijke mededeling van die strekking van de overdragende Aandeelhouder. Die
mededeling dient alle relevante informatie over het bod van de derde, waaronder de geboden
prijs, de overige voorwaarden van het aanbod op de Aandelen, de identiteit van de derde. Deze
mededeling dient schriftelijk met bericht van ontvangst aan de andere Aandeelhouder(s) te zijn
verzonden.
9.
Recht tot meeverkopen
9.1
Onverminderd de blokkeringsregeling als vervat in de Statuten, geldt dat indien een
derde aan één van de Aandeelhouders te kennen geeft een bod te willen uitbrengen op (een
deel van) de door die Aandeelhouder gehouden Aandelen en de betrokken Aandeelhouder het
bod wil aanvaarden, dan zal de Aandeelhouder aan wie het bod is gericht de andere
Aandeelhouder(s) daarvan onmiddellijk in kennis stellen met vermelding van de alle relevante
informatie over het bod van de derde, waaronder de geboden prijs, de overige voorwaarden
van het aanbod op de Aandelen, de identiteit van de derde.
9.2
De andere Aandeelhouder(s) zijn gerechtigd binnen 6 weken na ontvangst van de in
Artikel 9.1 van deze Overeenkomst bedoelde kennisgeving van het bod van de derde te eisen
dat de derde een evenredig deel van de Aandelen van de andere Aandeelhouder(s) zal kopen, in
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welk geval de Aandeelhouder aan wie het bod is gericht ervoor zorgdragen dat de derde een
evenredig deel van de Aandelen van de andere Aandeelhouder(s) koopt tegen dezelfde prijs en
onder dezelfde voorwaarden en tegelijkertijd met de koop van de Aandelen van de
Aandeelhouder aan wie het bod was gericht.
10.
Volmacht
10.1
Ingeval een Aandeelhouder verplicht is op grond van het bepaalde in Artikel 7 van
deze Overeenkomst (een deel van) haar Aandelen aan te bieden aan de Vennootschap, verleent
iedere Aandeelhouder hierbij aan de Vennootschap een onherroepelijke en onvoorwaardelijke
volmacht om namens haar al het nodige te doen om (het betrokken deel van) de door haar
gehouden Aandelen te doen overdragen aan de Vennootschap.
11.
Non-concurrentiebeding
11.1
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van alle Partijen zal geen Partij
een overeenkomst met een derde aangaan die strijdig is met deze Overeenkomst.
11.2
Tenzij hiervoor toestemming is gegeven, is iedere Aandeelhouder en iedere Principaal
jegens de Vennootschap verplicht om gedurende de periode dat zij als Aandeelhouder en
daarmee de Principaal betrokken is bij de Vennootschap en gedurende een periode van 12
maanden daarna, direct of indirect, voor eigen rekening of voor rekening van derden binnen de
regio [plaatsnaam] en evenmin binnen een straal van 20 km eromheen:
a) geen met de Vennootschap concurrerende activiteiten te ontplooien en evenmin
activiteiten die vergelijkbaar zijn met de activiteiten van de Vennootschap;
b) geen activiteiten te ondernemen die zijn gericht op relaties van de Vennootschap;
c) niet anderszins kennis en/of ervaring opgedaan bij de Vennootschap aan te wenden op een
wijze die als strijdig met de belangen van de Vennootschap kunnen worden aangemerkt.
12.
Dividendbeleid
12.1
Partijen komen met betrekking tot het dividendbeleid van de Vennootschap overeen
dat jaarlijks ten minste 50% van de voor uitkering vatbare winst wordt uitgekeerd. Partijen
streven ernaar om binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening van de
Vennootschap over het afgelopen boekjaar vast te stellen. De voor uitkering vatbare winst zal
op met voorgaande jaren consistente wijze worden vastgesteld.
12.2
de Aandeelhouders zullen afspraken maken over de eventuele uitbetaling van interimdividend.
13
Geheimhouding en informatie
13.1
Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alsmede na beëindiging van deze
Overeenkomst zullen Partijen de inhoud van de gesprekken c.q. onderhandelingen over de
samenwerking, de over en weer ter beschikking gestelde stukken, boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
Partijen aan derden openbaar maken behalve voor zover openbaarmaking ervan verplicht is op
grond van de wet en/of een uitspraak van de rechter.
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13.2
Indien een van Partijen op grond van de wet of een uitspraak van de rechter verplicht
is tot openbaarmaking, zullen Partijen overleg plegen over de wijze waarop de openbaarmaking
zal geschieden. Bekendmaking aan (een) professionele adviseur(s) zal niet worden beschouwd
als een inbreuk op de geheimhoudingsverplichting, mits dit geschiedt onder oplegging van een
geheimhoudingsverplichting aan deze adviseurs.
13.3
De Vennootschap verplicht zich ieder kwartaal aan de Aandeelhouders een
gedetailleerde balans, gedetailleerde winst- en verliesrekening over het afgelopen
kalenderkwartaal met een kasstroom prognose over het komende kalenderkwartaal te
verschaffen. Voorts is de Vennootschap verplicht te voldoen aan redelijke verzoeken om
informatie van een Aandeelhouder.
14.
14.1

Aanvang, duur en einde van deze Overeenkomst
Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening ervan.

14.2

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

14.3
Onverminderd het bepaalde in Artikel 9 en 13 van deze Overeenkomst eindigt deze
Overeenkomst ten aanzien van een Aandeelhouder zodra die Aandeelhouder geen Aandelen
meer houdt, in welk geval deze Overeenkomst voortduurt tussen de andere Partijen.
14.4
Onverminderd het bepaalde in Artikel 9 van deze Overeenkomst eindigt deze
Overeenkomst ten aanzien van een Principaal zodra de Aandeelhouder, waarover die Principaal
in overeenstemming met artikel 6.1 en 6.2 van deze Overeenkomst zeggenschap heeft, geen
Aandelen meer houdt, in welk geval deze Overeenkomst voortduurt tussen de andere Partijen.
15.
Gevolgen beëindiging
15.1
In geval van beëindiging van deze Overeenkomst zijn de Aandeelhouder en de
Principaal die over die Aandeelhouder zeggenschap heeft, verplicht:
a) onverwijld te retourneren aan de Vennootschap al hetgeen de Aandeelhouder en bedoelde
Principaal in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst ter beschikking heeft
gekregen, waaronder maar niet beperkt tot schriftelijke stukken en overige
gegevensdragers;
b) zich onverwijld te onthouden van enige activiteit waaruit bij derden de indruk zou kunnen
ontstaan dat die Aandeelhouder en bedoelde Principaal nog betrokken is bij de
Vennootschap, in het bijzonder zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam, het
beeldmerk en de huisstijl behorende bij de Vennootschap.
16.
Boete
16.1
Indien een Aandeelhouder of een Principaal een verplichting uit hoofde van Artikel 11
van deze Overeenkomst niet nakomt, verbeurt zij aan de Vennootschap een onverwijld
opeisbare boete van EUR [bedrag] (bedrag in letters euro), te vermeerderen met EUR [bedrag]
(bedrag in letters euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de
Vennootschap enig verlies of schade behoeft te bewijzen, dit onverminderd het recht van de
Vennootschap om vergoeding van haar vermogensschade te vorderen.
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17.
Kosten
17.1
Ieder van Partijen draagt zijn/haar eigen kosten in verband met het opstellen van deze
Overeenkomst.
18.
Vennootschap is Partij
18.1
Door medeondertekening van deze Overeenkomst door de Vennootschap, bekrachtigt
zij deze Overeenkomst, aanvaardt de Vennootschap haar rechten en verplichtingen onder deze
Overeenkomst.
19.
Gehele overeenkomst
19.1
Deze Overeenkomst inclusief haar Bijlagen bevat de gehele overeenkomst tussen de
Partijen en vervangt daarmee alle eerdere op de Vennootschap betrekking hebbende
overeenkomsten, schriftelijk, mondeling of anderszins.
20.
Afstanddoening recht op beëindiging, ontbinding en vernietiging
20.1
Ieder van Partijen doet hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig
recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
21.
Geen contractsoverneming
21.1
Uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige Partijen staat
het een Partij vrij haar rechten onder deze Overeenkomst op de voet van Artikel 6:159 BW over
te dragen aan een derde dan wel deze te bezwaren.
22.
Geldigheid van deze Overeenkomst
22.1
Indien en voor zover bepalingen uit deze Overeenkomst niet rechtsgeldig kunnen
worden uitgevoerd, zal de geldigheid van deze Overeenkomst overigens niet worden aangetast.
Partijen zullen (ernaar streven) de betreffende niet rechtsgeldige bepaling (te) vervangen door
een geldige en uitvoerbare bepaling die naar inhoud en strekking de te vervangen bepaling
zoveel mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes in deze Overeenkomst.
23.
Geen tussentijdse wijzigingen in of aanvullingen op deze Overeenkomst
23.1
Tussentijdse wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn enkel
geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen door alle Partijen.
24.
Toepasselijk recht en rechter
24.1
Deze Overeenkomst en alle eruit voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst
door Nederlands recht.
24.2
Eventuele geschillen op grond van of samenhangend met deze Overeenkomst zullen
worden beslecht door de rechtbank [naam rechtbank].
ALDUS OVEREENGEKOMEN, VAST GESTELD EN GETEKEND TE [PLAATS] OP [DATUM]
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