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Amsterdam, 2 november 2007 

OVEREENKOMST VAN VENNOOTSCHAP 

ZUIDAS AMSTERDAM CVR 

 

 

 

 

Heden, 

, verscheen voor mij, 

notaris te Amsterdam 

 

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. de naamloze vennootschap Zuidas Amsterdam N.V., met zetel te Amsterdam, adres 

[*], en ingeschreven in het handelsregister onder nummer [*] en met nummer [*] N.V. 

(de ‘N.V.’); 

2. [de vennootschap opgericht door] de publiekrechtelijke rechtspersoon [Gemeente 

Amsterdam], adres [*]  

(‘Publieke Partij 1’); 

3. [de vennootschap opgericht door] de publiekrechtelijke rechtspersoon [Staat der 

Nederlanden], adres [*] 

(‘Publieke Partij 2’); 

4. [de vennootschap opgericht door private partij 1], adres [*] 

(‘Private Partij 1’); 

5. [de vennootschap opgericht door private partij 2], adres [*] 

(‘Private Partij 2’); 

6. [de vennootschap opgericht door private partij 3], adres [*] 

(‘Private Partij 3’). 

Volmachten 

Van voormelde volmachten blijkt uit [zes (6)] onderhandse akten, die aan deze akte zullen 

worden gehecht. 
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De comparant verklaarde: 

• dat partijen te rekenen met ingang van heden, met de N.V. als besturend vennoot en de 

partijen sub 2 tot en met 6 genoemd als commanditaire vennoten, een commanditaire 

vennootschap met rechtspersoonlijkheid in de zin van titel 13, Boek 7, Burgerlijk Wet-

boek zijn aangegaan onder de naam Zuidas Amsterdam CVR (de ‘Vennootschap’); 

• dat voor de Vennootschap voorts de navolgende bepalingen en bedingen zullen gelden: 

Naam, zetel, kantoor en rechtspersoonlijkheid 

Artikel 2.  

1. De naam van de Vennootschap luidt: 

Zuidas Amsterdam CVR 

2. De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. 

3. De Vennootschap houdt kantoor te [*]. 

4. De Vennootschap is een commanditaire vennootschap met rechtspersoonlijkheid als 

bedoeld in titel 7.13 van het Burgerlijk Wetboek. 

Doel 

Artikel 3.  

Het doel van de Vennootschap is:  

het uitoefenen van een bedrijf zijnde: 

• het (doen) uitvoeren van openbare werken en het ontwikkelen van de infrastructuur in 

het gebied plaatselijk bekend als de Zuidas; 

• het verkrijgen, (doen) exploiteren en vervreemden van registergoederen, 

alles in de ruimste zin van het woord. 

Duur 

Artikel 4.  

De Vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Opzegging van de overeenkomst van vennootschap is niet mogelijk. 

Vennoten 

Artikel 5.  

1. De Vennootschap kent één (1) besturend vennoot en één (1) of meer commanditaire 

vennoten. 
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Bij aanvang kent de Vennootschap één (1) besturend en vijf (5) commanditaire venno-

ten. 

Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van vennoten of vennoot, wordt daaronder 

verstaan zowel de besturend vennoot als de commanditaire vennoten, tenzij uitdrukke-

lijk anders vermeld of uit het zinsverband anders blijkt. 

2. Slechts met toestemming van alle vennoten, zijnde de besturend vennoot alsmede alle 

commanditaire vennoten, kan opvolging van een uit de Vennootschap tredende vennoot 

of toetreding van een nieuwe vennoot tot de Vennootschap plaatsvinden. 

3. De vaststelling van de verplichting tot inbreng van een toetredende vennoot geschiedt 

bij besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle vennoten 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Het bepaalde in artikel 11 lid 11 is van overeenkomstige toepassing. 

Inbreng 

Artikel 6.  

1. De inbreng ten behoeve van de samenwerking in de Vennootschap geschiedt bij aan-

vang van de Vennootschap (de ‘Initiële Inbreng’) en vervolgens op het overeenkomstig 

het derde lid van dit artikel te bepalen tijdstip (de ‘Aanvullende Inbreng’ respectievelijk 

de ‘Additionele Inbreng’). 

De som van de Initiële Inbreng, de Aanvullende Inbreng en de Additionele Inbreng, 

voor zover deze verplicht is geworden te voldoen, vormt tezamen de totale inbreng tot 

welk bedrag de commanditaire vennoot overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:836 lid 

2 Burgerlijk Wetboek maximaal in het verlies kan delen. 

2. De Initiële Inbreng geschiedt als volgt: 

a. De N.V. brengt haar kennis, arbeid en vlijt in, hetgeen naar partijen hierbij over-

eenkomen tezamen per het moment van het aangaan van de Vennootschap een be-

drag vertegenwoordigt van [vijftig  euro (EUR [50,-]);  

b. Publieke Partij 1 brengt in een bedrag groot [●] euro (EUR [●]), welk bedrag on-

verwijld zal worden voldaan door overmaking op een ten name van de Vennoot-

schap gestelde bankrekening;  

c. Publieke Partij 2 brengt in een bedrag groot [●] euro (EUR [●]), welk bedrag on-
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verwijld zal worden voldaan door overmaking op een ten name van de Vennoot-

schap gestelde bankrekening; 

d. Private Partij 1 brengt in een bedrag groot [●] euro (EUR [●]), welk bedrag onver-

wijld zal worden voldaan door overmaking op een ten name van de Vennootschap 

gestelde bankrekening; 

e. Private Partij 2 brengt in een bedrag groot [●] euro (EUR [●]), welk bedrag onver-

wijld zal worden voldaan door overmaking op een ten name van de Vennootschap 

gestelde bankrekening; 

f. Private Partij 3 brengt in een bedrag groot [●] euro (EUR [●]), welk bedrag onver-

wijld zal worden voldaan door overmaking op een ten name van de Vennootschap 

gestelde bankrekening. 

De som van de Initiële Inbreng welke door de vennoten gezamenlijk voldaan dient te 

worden bedraagt [vijfduizend euro (EUR 5.000,--)]. 

3. Op eerste verzoek van de besturend vennoot wordt, door ieder der commanditaire ven-

noten, pro rata het reeds door hen gehouden commanditaire belang, (een gedeelte van) 

de Aanvullende Inbreng ingebracht door storting van dit bedrag op een ten name van de 

Vennootschap gestelde rekening. 

De som van de Aanvullende Inbreng welke door de commanditaire vennoten gezamen-

lijk voldaan dient te worden bedraagt [●]. 

Na een daartoe strekkend besluit van de vennoten [genomen met algemene stemmen in 

een vergadering waarin alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn] wordt op eer-

ste verzoek van de besturend vennoot, door ieder der commanditaire vennoten, pro rata 

het alsdan door hen te houden commanditaire belang, (een gedeelte van) de Additionele 

Inbreng tot een bij voornoemd besluit te bepalen bedrag ingebracht door storting van dit 

bedrag op een ten name van de Vennootschap gestelde rekening. 

4. Slechts met toestemming van alle vennoten, welke toestemming niet op onredelijke 

gronden zal worden geweigerd, kan wijziging worden gebracht in de verplichting van 

de vennoten tot inbreng [, met dien verstande dat de Aanvullende Inbreng jaarlijks 

wordt aangepast aan de consumentenprijsindex vastgesteld door het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (basisjaar tweeduizend =100), voor het eerst op één januari tweedui-
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zend negen. 

5. Indien één van de vennoten, na daartoe bij aangetekend schrijven door de besturend 

vennoot te zijn verzocht, gedurende acht dagen tekortschiet in de nakoming van haar 

verplichting tot Initiële Inbreng dan wel haar verplichting tot Aanvullende Inbreng dan 

wel haar verplichting tot Additionele Inbreg is deze vennoot in verzuim en is zij aan de 

Vennootschap, een onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete 

verschuldigd groot één miljoen euro (EUR 1.000.000,--), alsmede een boete groot één-

honderdduizend euro (EUR 100.000,--) voor iedere dag dat het verzuim voortduurt. 

6. Het in het voorgaande lid bepaalde laat de verplichting om de Initiële Inbreng en/of de 

Aanvullende Inbreng en/of de Additionele Inbreng te voldoen onverlet.  

Vermogen  

Artikel 7.  

1. Voor de waarde of het bedrag van hun inbreng wordt ieder van de vennoten per de stor-

tingsdatum op zijn kapitaalrekening gecrediteerd voor zover daadwerkelijk betaald is. 

Het vermogen van de Vennootschap bestaat uit participaties. 

Voor elk bedrag van vijftig euro (EUR 50,--) (afgerond naar beneden) waarvoor de ka-

pitaalrekening van een vennoot wordt gecrediteerd verkrijgt de desbetreffende vennoot 

één participatie.  

Waar in het vervolg van deze overeenkomst wordt gesproken van participatie of partici-

paties wordt daaronder verstaan: één participatie of meer participaties of een met deze 

participatie(s) corresponderend aandeel in het vermogen van de vennootschap. 

2. Ieder van de vennoten is in economische zin tot het vermogen van de Vennootschap 

gerechtigd naar rato van het aantal door de desbetreffende vennoot gehouden participa-

ties. 

3. Alle activa en passiva staan ten name van de Vennootschap. 

4. Een vennoot kan behoudens in het geval van overdracht van zijn participatie bij zijn 

opvolging of in geval van overdracht van zijn participatie aan een toetredend vennoot 

niet beschikken over zijn participatie(s). 

5. Slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle vennoten, derhalve van de 

besturende vennoot alsmede alle commanditaire vennoten, kan een vennoot één of meer 
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van zijn participaties geheel of gedeeltelijk overdragen.  

Artikel 8.  

1. In de boeken van de Vennootschap wordt voor iedere vennoot geopend: 

• een kapitaalrekening; en 

• een rekening-courant. 

2. Op de kapitaalrekening worden de vennoten: 

• gecrediteerd voor hun inbreng; en 

• gedebiteerd voor hun aandeel in het verlies. 

Een debitering van de kapitaalrekening naar aanleiding van een geleden verlies leidt niet 

tot een vermindering van het aantal geplaatste participaties. 

Een vennoot kan geen bedragen aan zijn kapitaalrekening onttrekken. 

Over de bedragen op de kapitaalrekening wordt geen rente vergoed. 

3. In rekening-courant worden de vennoten: 

• gecrediteerd voor hun aandeel in de winst en voor bedragen die zij overigens van 

de Vennootschap te vorderen hebben; en 

• gedebiteerd voor bedragen die zij, uit welken hoofde ook, aan de Vennootschap 

verschuldigd zijn. 

Over tegoeden in rekening-courant kan te allen tijde beschikt worden. 

4. Schulden in rekening-courant moeten zijn aangezuiverd uiterlijk dertig dagen nadat de 

desbetreffende vennoot schriftelijk daartoe is verzocht, onder opgave van de debetstand. 

Aan een vennoot kan door de andere vennoten gezamenlijk uitstel van betaling van de 

rekening-courant schuld worden verleend. 

Aan een dergelijk uitstel kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Beheer en vertegenwoordiging 

Artikel 9.  

1. De besturend vennoot is ten aanzien van handelingen die dienstig kunnen zijn tot het 

verwezenlijken van het doel van de Vennootschap bevoegd de Vennootschap zonder 

beperking te vertegenwoordigen. 

2. Voor het verrichten van andere rechtshandelingen voor rekening van de Vennootschap, 

dan hiervoor in lid 1 bedoeld, behoeft de besturend vennoot de instemming van de ande-
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re vennoten. 

3. De Vennootschap wordt uitsluitend rechtsgeldig gebonden door de besturend vennoot. 

Boekjaar en jaarstukken 

Artikel 10.  

1. De vennoten zijn verplicht van de vermogenstoestand van de Vennootschap en van alles 

betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamhe-

den, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daarbij behorende boeken, be-

scheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde haar 

verplichtingen en rechten kunnen worden gekend. 

2. Het in titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde zal voor zover mogelijk op de Ven-

nootschap van toepassing zijn en door de Vennootschap worden nageleefd. 

3. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 

4. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van die termijn 

door de vergadering van vennoten met ten hoogste zes maanden op grond van bijzonde-

re omstandigheden, wordt de jaarrekening, bestaande uit de balans en de winst- en ver-

liesrekening met toelichting, door de besturend vennoot opgemaakt en door hem onder-

tekend. 

5. De besturend vennoot is gehouden opdracht te geven aan een deskundige of organisatie 

van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de op-

gemaakte jaarrekening en, indien opgemaakt, het jaarverslag te onderzoeken en daar-

over verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. 

6. De jaarrekening wordt behandeld en vastgesteld in een vergadering van vennoten bin-

nen één maand nadat deze door de besturend vennoot is opgemaakt. 

7. Nadat de vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de vennoten 

worden voorgesteld décharge te verlenen aan de besturend vennoot. 

Indien een vennoot met de jaarrekening niet akkoord gaat, kan hij binnen één maand na 

de in lid 4 van dit artikel bedoelde vergadering zijn bezwaren daartegen schriftelijk aan 

de andere vennoten kenbaar maken, bij gebreke waarvan de jaarrekening wordt be-

schouwd als bindend tussen hen vastgesteld. 

8. Mochten de vennoten binnen veertien dagen nadat een vennoot aan zijn mede-vennoten 
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schriftelijk zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt, niet tot overeenstemming komen dan 

zal de beslissing worden opgedragen aan een register-accountant, daartoe door de ven-

noten in onderling overleg of bij gebreke daarvan door de voorzitter van de Kamer van 

Koophandel waar de Vennootschap is ingeschreven op verzoek van de meest gerede 

partij te benoemen, die alsdan de jaarrekening voor alle vennoten bindend zal vaststel-

len. 

Winsten en verliezen 

Artikel 11.  

1. De winst dan wel het verlies wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 

2, per boekjaar vastgesteld volgens goed koopmansgebruik met inachtneming van nor-

men die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 

2. Gedurende de periode dat de door de vennootschap te realiseren infrastructuur niet aan 

de modaliteitseigenaren is opgeleverd zal geen winst worden uitgekeerd. 

Alle gedurende deze periode gerealiseerde winst zal aan de reserves worden toege-

voegd. 

3. Na oplevering van de infrastructuur zal, voor zover de vergadering van vennoten niet 

heeft besloten de winst te reserveren, deze worden genoten als volgt: 

a. voor zover de winst dit toelaat zal allereerst door de besturend vennoot een bedrag 

overeenkomend met de depositorente van de Europese Centrale Bank vermeerderd 

met vijftig (50) basispunten (0,5%) worden genoten over de van dag tot dag bere-

kende gewogen gemiddelde stand van diens kapitaalrekening in het betreffende 

boekjaar; 

b. het daarna resterende gedeelte van de winst wordt middels een creditering van de 

desbetreffende kapitaalrekening uitgekeerd aan de vennoten naar rato van het aan-

tal door de vennoten gehouden participaties, met dien verstande dat door de bestu-

rend vennoot niet in deze resterende winst wordt gedeeld. 

4. Het verlies zal worden gedragen door de vennoten naar rato van het aantal door de ven-

noten gehouden participaties waaronder begrepen de participaties welke de vennoot 

verplicht is geworden te verwerven. 

De commanditaire vennoten behoeven niet verder in het verlies te delen dan tot het be-
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drag van hetgeen zij aan participaties hebben verworven dan wel verplicht zijn gewor-

den aan participaties te verwerven. 

5. Ingeval in enig jaar verlies is geleden, zal uit de winst van de daaropvolgende jaren geen 

uitkering overeenkomstig het hiervoor in lid 2 plaatsvinden dan nadat aanzuivering van 

de aan de kapitaalrekeningen onttrokken bedragen heeft plaatsgevonden. 

Voor zover de winst in enig jaar niet toereikend is om de in enig voorgaand jaar gedane 

onttrekkingen aan de kapitaalrekeningen wegens geleden verliezen in zijn geheel aan te 

zuiveren, zal de aanzuivering van de desbetreffende kapitaalrekeningen geschieden in 

verhouding tot de saldi van deze kapitaalrekeningen. 

6. Iedere vennoot heeft, onmiddellijk met inachtneming van het vorenstaande, na de vast-

stelling van de jaarrekening, recht op uitkering van zijn deel in de winst. 

Bij besluit van de vennoten kan anders worden bepaald. 

Vergaderingen van vennoten 

Artikel 12.  

1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni een vergadering van vennoten gehouden. 

Indien de termijn bedoeld in artikel 9 lid 4 is verlengd wordt de vergadering bedoeld in 

de vorige zin gehouden niet later dan in de maand volgende op die waarin de jaarreke-

ning is opgemaakt. 

2. Daarin worden behandeld: 

a. de jaarrekening; 

b. de decharge van de besturend vennoot 

c. ieder voorstel, dat door een vennoot ten minste drie weken vóór de aanvang van de 

vergadering bij de Vennootschap is ingediend. 

3. Voorts kunnen vergaderingen van vennoten worden gehouden zo dikwijls de besturend 

vennoot zulks wenselijk acht of een commanditaire vennoot het verzoek daartoe schrif-

telijk onder nauwkeurige opgave der te behandelen onderwerpen, tot de besturend ven-

noot richt, in welk geval de vergadering binnen dertig dagen na het inkomen van het 

verzoek moet worden opgeroepen en binnen drie weken na die oproeping moet worden 

gehouden. 

4. De oproeping tot de vergaderingen van vennoten geschiedt niet later dan op de vijftien-
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de dag voor die van de vergadering bij schrijven, met vermelding van de punten van be-

handeling en gericht aan het door de vennoten opgegeven adres. 

5. Niettemin kunnen door de vergadering, mits met algemene stemmen, besluiten worden 

genomen ook al heeft geen oproeping conform lid 4 plaatsgevonden, indien alle venno-

ten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

6. Besluitvorming door de vennoten kan op andere wijze dan in vergadering plaatsvinden, 

indien alle vennoten zich schriftelijk of op andere wijze van tekstoverdracht voor het 

voorstel hebben verklaard. 

7. De vergaderingen van vennoten worden geleid door degene die daartoe door de verga-

dering wordt aangewezen. 

8. Van het verhandelde in de vergadering wordt aantekening gehouden door de besturend 

vennoot. 

Een afschrift van deze aantekeningen wordt aan ieder van de vennoten verstrekt. 

9. Vennoten kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen bij schriftelijke vol-

macht. 

10. In de vergadering kan iedere vennoot een stem uitbrengen voor elke door hem gehouden 

participatie. 

11. Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde worden alle besluiten waartoe 

de vergadering van vennoten op grond van deze overeenkomst bevoegd is, genomen 

met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Indien niet alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een nieuwe vergade-

ring worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan vijf weken 

na die eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het 

op deze vergadering vertegenwoordigde aantal vennoten. 

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 

besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd 

aantal vennoten. 

Uittreden van een vennoot 

Artikel 13.  
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1. De Vennootschap wordt alleen ontbonden ten aanzien van de vennoot die uittreedt: 

a. door een daartoe strekkende overeenkomst van de vennoten; 

b. door zijn faillissement; 

c. door zijn ophouden te bestaan; 

d. door het in kracht van gewijsde gaan van een daartoe strekkende beslissing van de 

rechter en wel per die datum tenzij in die beslissing anders bepaald. 

2. Indien de Vennootschap eindigt ten aanzien van een of meer commanditaire vennoten, 

wordt de Vennootschap voortgezet door de overige vennoten, mits ten minste twee (2) 

in getal waaronder de besturend vennoot. 

Daartoe is/zijn de uittredende vennoot/vennoten gehouden diens/hun participatie(s) pro 

rato over te dragen aan de voortzettende commanditaire vennoten, onder de verplichting 

voor deze laatste om de uittredende vennoot/vennoten een bedrag gelijk aan de waarde 

van zijn/hun participatie(s) te betalen; 

Levering van de participatie(s) als hier bedoeld geschiedt door een daartoe bestemde ak-

te. 

Is de waarde van de participatie(s) van de uittredende vennoot negatief, dan is/zijn de 

uittredende vennoot/vennoten gehouden een bedrag gelijk aan de negatieve waarde aan 

de Vennootschap te vergoeden. 

3. Het bepaalde in de artikelen 9, 10 en 13 is voor zover mogelijk van overeenkomstige 

toepassing, met dien verstande: 

a. dat in de terzake op te maken balans alle vermogenswaarden van de Vennootschap 

worden opgenomen naar de waarde in het economisch verkeer; 

b. dat uitkering van de participaties van de uittredende vennoot geschiedt in geld dan 

wel in activa van de Vennootschap die (nagenoeg) onmiddellijk voor vereffening 

vatbaar zijn; en 

c. dat die uitkering plaats vindt uiterlijk op de dag dat sinds de beëindiging zes maan-

den zijn verstreken, onder bijberekening van een rente, berekend naar de deposito-

rente van De Europese Centrale Bank. 

d. de uitkering mag in tien (10) maandelijkse termijnen worden betaald. 

4. Terzake van het hiervoor in lid 2 van dit artikel opgenomen voortzettingsbeding verle-
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nen partijen elkaar bij deze onherroepelijk volmacht om de formaliteiten te vervullen 

die noodzakelijk of wenselijk zijn ter effectuering van de overdracht van het aandeel in 

de activa (onder verrekening van de passiva) van de Vennootschap aan de voortzettende 

vennoten. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 14.  

1. De Vennootschap eindigt ten aanzien van alle vennoten en wordt ontbonden door een 

daartoe strekkende overeenkomst van de vennoten, in welk geval één of meer vennoten 

uittreden en niet ten minste twee vennoten, waaronder de besturend vennoot, overblij-

ven, of door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. 

Voorts wordt de Vennootschap ontbonden na faillietverklaring als bepaald in artikel 

7:817 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 

2. Indien de Vennootschap wordt ontbonden, zullen de zaken van de Vennootschap zo 

spoedig mogelijk worden vereffend. 

Per de datum, waarop de vereffening is voltooid, zal een slotbalans en een winst- en 

verliesrekening worden opgemaakt met inachtneming van het in artikel 12 lid 3 sub a 

bepaalde. 

3. In het in lid 1 bedoelde geval zal aan ieder van de vennoten toekomen: 

a. het saldo van zijn kapitaalrekening; 

b. zijn aandeel in de winst dan wel in het verlies over het lopende boekjaar tot en met 

de dag waarop de vereffening is voltooid, berekend met inachtneming van het in 

artikel 12 lid 3 sub a bepaalde, 

één en ander, onder verrekening van de saldi in hun respectieve rekening-courant. 

4. De vereffening van de zaken van de Vennootschap zal geschieden door de besturend 

vennoot, tenzij de vergadering van vennoten één of meer andere vereffenaars benoemt. 

5. De bepalingen en bedingen van deze akte blijven zoveel mogelijk van kracht totdat de 

zaken van de Vennootschap geheel zijn vereffend. 

Wijziging van de overeenkomst 

Artikel 15.  

1. De onderhavige overeenkomst van Vennootschap kan worden gewijzigd met medewer-
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king van alle vennoten bij een daartoe strekkende notariële akte alsmede, voor zover de 

bepalingen en afwijkingen daarvan op grond van het bepaalde in titel 7.13 Burgerlijk 

Wetboek niet dwingendrechtelijk bij notariële akte dienen te worden vastgelegd, bij 

schriftelijke overeenkomst. 

2. Voor zover de bepalingen en bedingen van deze overeenkomst op grond van het be-

paalde in titel 7.13 Burgerlijk Wetboek niet dwingendrechtelijk bij notariële akte dienen 

te worden vastgelegd kan tevens incidenteel krachtens een unaniem besluit van alle 

vennoten van deze overeenkomst worden afgeweken. 

Forum- en rechtskeuze 

Artikel 16.  

1. Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van deze overeenkomst 

zijn of zullen ontstaan is de Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd. 

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

3. Op de in deze overeenkomst gemelde termijnen is de Algemene termijnenwet van toe-

passing. 

Woonplaats 

De vennoten kiezen voor de uitvoering van deze overeenkomst van de Vennootschap en al 

zijn gevolgen woonplaats ten kantore van de Vennootschap. 

Slotbepalingen 

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend 

acht.  

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. 

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud 

van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. 

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de 

verschenen persoon en mij, notaris, om  

 

 
 


