Model maatschapsovereenkomst

1
NVLF, juli 2010

De ondergetekenden:
1. ......................................................................................................................., van beroep logopedist,
wonende te ........................................................................................................,
aan de ...............................................................................................................,
hierna te noemen: partij A;
en
2. ........................................................................................................................, van beroep logopedist,
wonende te ..........................................................................................,..............,
aan de .................................................................................................................,
hierna te noemen: partij B.

In aanmerking nemende:
 dat partij A tot dusverre zelfstandig en geheel voor eigen rekening en risico een praktijk in de
logopedie te . ....................................... en omgeving uitoefent en daarbij als zodanig praktijk
uitoefent in de praktijkruimte die deel uitmaakt van het pand gelegen aan de
.................................... te ......................................., hierna te noemen: de praktijkruimte;
 dat partij B voornemens is zich per .......................... als logopedist te vestigen te …………………
 dat partij A voornemens is een gedeelte van zijn/haar praktijk over te dragen aan partij B om de
praktijk voor gezamenlijke rekening en risico in maatschapsverband uit te oefenen.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
MAATSCHAP AANVANG
Artikel 1
Met ingang van ............................... gaan partijen met elkaar een maatschap aan, als bedoeld in de
artikelen 7A:1655 en volgende van het Burgerlijk Wetboek op de hierna in deze overeenkomst
vermelde voorwaarden.
PRAKTIJKOVERDRACHT
Artikel 2
Lid 1.
Keuze:
Partij A is voor ...............% en partij B voor .................%
Ieder der partijen is gelijkelijk gerechtigd tot de praktijk - zoals deze voordien door partij A zelfstandig
en voor eigen rekening en risico werd uitgeoefend - en de roerende zaken ten behoeve van de
gezamenlijke praktijkvoering.
Lid 2.
Partij B verklaart de uit het voorgaande lid voortvloeiende overdracht nu voor alsdan te aanvaarden.
Partij A verbindt zich [zijn/haar] praktijk tot de ingangsdatum van de maatschap niet te zullen
verminderen.
Lid 3.
Partijen verklaren, dat de in lid 1 van dit artikel genoemde praktijk aan hen genoegzaam bekend is,
zodat een nadere omschrijving daarvan niet wordt verlangd.
Lid 4.
De vorderingen respectievelijk de schulden, voor zover ontstaan uit handelingen door partijen verricht
voor de aanvangsdatum der maatschap worden buiten de maatschap gehouden tenzij voortvloeiende
uit handelingen verricht ten behoeve van onderhavige maatschap.
Artikel 3
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Partijen zullen op onderling overeen te komen wijze bekend maken, dat zij een maatschap hebben
gevormd. Partij A zal, voor zover noodzakelijk, partij B bij patiënten, instellingen en relaties, de praktijk
betreffende, als [zijn/ haar] associé introduceren.
De kosten uit het in dit artikel bepaalde voortvloeiende zullen door partijen gelijkelijk worden
gedragen.
KOOPSOM
Artikel 4
Lid 1.
Als tegenprestatie voor de overdracht van het praktijkgedeelte als bedoeld in artikel 2 lid 1 is partij B
aan partij A een bedrag verschuldigd groot ............................... euro (€..............).
Partij B is gehouden deze koopsom te voldoen, uiterlijk .......................................
Keuze:
 ..............dagen nadat de maatschap is aangevangen,
 ........... weken na de definitieve vaststelling van de winst- en verliesrekening over het
boekjaar ........
 op ..................................
Facultatief J/N?
Tezamen met een rentevergoeding ad ...........% op jaarbasis, berekend over de periode vanaf de
aanvangsdatum van de maatschap tot de dag van algehele voldoening, ineens, zulks op een wijze als
door partij A aan partij B kenbaar te maken, tegen gehele en deugdelijke kwijting, zonder enige korting
of verrekening.
Lid 2.
Als tegenprestatie voor de overdracht van het aandeel in de roerende zaken als bedoeld in artikel 2 lid
1, is partij B aan partij A een bedrag verschuldigd dat in onderling overleg dan wel door middel van
taxatie wordt vastgesteld.
Partij B is gehouden deze koopsom op gelijke wijze [met rentevergoeding] te voldoen als in lid 1 van
dit artikel vermeld.
Facultatief J/N?
a. Partijen verplichten zich een koopovereenkomst te sluiten inzake de verkoop door partij A van een
deel van de praktijkruimte aan partij B, voor een som groot .................................euro (€ ...............)
kosten koper. Partijen wenden zich hierover tot een door hen in onderling overleg aan te wijzen
notaris.
b. De koopovereenkomst zal uiterlijk op .............. worden opgemaakt en de akte van transport zal
uiterlijk op ................... notarieel worden verleden.
Artikel 5
Lid 1.
De in artikel 4 [lid 1] genoemde koopsom is berekend aan de hand van en gebaseerd op de financiële
resultaten van de praktijk van partij A over het boekjaar ...................., zoals vermeld op de aan deze
overeenkomst te hechten en door beide partijen te waarmerken bijlage, welke deel uitmaakt van deze
overeenkomst.
Lid 2.
Voor zover partij A aan partij B mededelingen mocht hebben gedaan van bijzonderheden of feiten,
welke de toekomstige praktijkopbrengst kunnen beïnvloeden, worden deze tevens op de in het vorige
lid bedoelde bijlage vermeld.
Lid 3.
Partij A staat er voor in, dat door [hem/haar] en/of [zijn/haar] gemachtigde(n) aan partij B geen
gegevens zijn onthouden of mededelingen zijn gedaan, waardoor een onjuist beeld is gegeven van
hetgeen redelijkerwijs tenminste als de toekomstige praktijkopbrengst kan worden beschouwd.
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Lid 4.
Indien nochtans door partij A bij het aangaan van deze overeenkomst aan partij B onjuiste gegevens
mochten zijn verstrekt, dan wel omstandigheden mochten zijn verzwegen en partij B zich er, binnen
….. jaren gerekend vanaf de ingangsdatum van de maatschap, op beroept dat [hij/zij], indien deze
feiten en/of omstandigheden aan [hem/haar] bekend zouden zijn geweest, de onderhavige transactie
niet dan wel op andere voorwaarden met partij A zou hebben gesloten dan wel een lagere koopsom
zou hebben bedongen, zal partij B gerechtigd zijn van partij A overeenkomstige vermindering van de
koopsom c.q. vergoeding van alle voor [hem/haar] hieruit voortvloeiende schade te vorderen.
DOEL
Artikel 6
De maatschap heeft ten doel de uitoefening voor gezamenlijke rekening en risico van een praktijk in
de logopedie te ..................................... en omgeving.
INBRENG
Artikel 7
Ieder der partijen brengt in de maatschap in [zijn/haar] volledige arbeidskracht, vlijt en kennis, alsmede
[zijn/haar] aandeel in de praktijk en roerende zaken, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de
onderhavige overeenkomst.
WERKVERDELING
Artikel 8
Lid 1.
Partijen zullen bij de praktijkuitoefening in maatschapsverband zelfstandig en onder volledig behoud
van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor het paramedische werk onder eigen naam naar
buiten optreden en er bij de onderlinge werkverdeling voor zorgdragen, dat de vrije keuze door
patiënten blijft gewaarborgd.
Lid 2.
Partijen zijn gehouden zich voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen de geldelijke
gevolgen van aansprakelijkheid jegens derden uit hoofde van de uitoefening van hun paramedisch
beroep.
Lid 3.
De werkzaamheden van partijen, met inbegrip van de niet-patiëntgebonden werkzaamheden, worden
in onderling overleg zoveel mogelijk [gelijkelijk / in de in artikel 2 lid 1 genoemde verhouding] verdeeld.
Lid 4.
De behandelingen zullen door partijen hoofdzakelijk worden verricht in de praktijkruimte op nader door
partijen vast te stellen tijdstippen.
NEVENWERKZAAMHEDEN
Artikel 9
Lid 1.
Partijen verbinden zich jegens elkander buiten de praktijkuitoefening geen andere functies c.q.
werkzaamheden [al dan niet] op paramedisch gebied te zullen aanvaarden c.q. te vervullen, dan die
waaromtrent onderling schriftelijke overeenstemming bestaat.
Lid 2.
Facultatief J/N?
Partijen komen overeen dat tot het uitoefenen van voornoemde praktijk geacht wordt te behoren het
vervullen van de functie van ................................ door partij .....;
Partijen komen overeen dat tot het uitoefen van voornoemde praktijk niet geacht wordt te behoren het
vervullen van de functie van ................................ door partij ..... .
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DUUR VAN DE MAATSCHAP
Artikel 10
Lid 1.
De maatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is [behoudens het bepaalde in de leden 2 en
3 van dit artikel] opzegbaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ...............maanden.
Lid 2.
In de periode van ......................... tot .................... kan de maatschap door ieder der partijen
ontbonden worden door opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste ……
weken, hetgeen betekent dat uiterlijk …….. weken voor het verstrijken van laatstgenoemde datum op
grond van dit lid opgezegd kan worden.1
Lid 3.
In de periode van ........................ tot .................... kan de maatschap slechts door opzegging
ontbonden worden door de partij, die op grond van arbeidsongeschiktheid genoodzaakt is de praktijk
neer te leggen, dan wel door de partij die om gewichtige redenen de praktijk ter plaatse definitief
neerlegt.2
Lid 4.
Opzegging kan uitsluitend geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
Ieder der partijen is belast met het beheer van de maatschap, zij vertegenwoordigen deze in en buiten
rechte. Zij kunnen de maatschap aan derden en derden aan de maatschap verbinden.
De toestemming van ieder der partijen is vereist voor:
a. Het aannemen en ontslaan van personen in dienst van de maatschap en het vaststellen van hun
arbeidsvoorwaarden alsmede het nemen van beslissingen inzake het gebruik maken van diensten
van personen die niet in dienst van de maatschap zijn doch wel ten laste van de maatschap
komen;
b. Het ter leen opnemen van gelden of het aangaan van verbintenissen voor of namens de
maatschap, welke de som van...............................euro (€ ..................) per boekjaar te boven
gaan, of van periodieke verplichtingen, welke de som van........................ euro
(€ ...........................) per boekjaar te boven gaan;
c. Het voor de maatschap optreden in rechte of het aangaan van vaststellingsovereenkomsten of
compromissen, anders dan ter zake van declaraties onder de ........................euro
(€.........................);
d. Het ter leen geven van aan de maatschap behorende gelden;
e. Het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid namens de maatschap.
Handelingen gedaan in strijd met het in dit artikel bepaalde, komen voor rekening van de partij die
deze handelingen verrichtte tenzij de andere partij achteraf [zijn/haar] goedkeuring daaraan verleent.
ADMINISTRATIE
Artikel 12
Lid 1.
De administratie van de maatschap wordt in onderling overleg ingericht.

1

Deze bepaling kan worden opgenomen, indien partijen een kennismakingsperiode overeenkomen. Deze
periode wordt meestal voor een aantal maanden aangegaan en vangt aan op de datum dat de maatschap
aanvangt.
2
Partijen kunnen deze bepaling opnemen, indien zij overeenkomen dat de maatschap gedurende een vast te
stellen aantal jaren slechts in uitzonderlijke gevallen opzegbaar is. Indien partijen eveneens hebben gekozen voor
een kennismakingsperiode (zie vorige voetnoot) dan dient de periode uit artikel 10 lid 3 te lopen vanaf de
einddatum van de kennismakingsperiode.
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Lid 2.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar[, doch loopt voor de eerste maal vanaf de aanvang der
maatschap tot en met eenendertig december van dat jaar3.
Lid 3.
Aan het einde van het boekjaar, dan wel op het moment dat de maatschap wordt ontbonden, wordt,
door een door partijen in onderling overleg aan te wijzen deskundige, een balans en een winst- en
verliesrekening in duplo opgemaakt. Door ondertekening hiervan door beide partijen worden de
jaarstukken definitief vastgesteld en worden partijen over en weer gedechargeerd.
Lid 4.
Indien één der partijen niet met de inhoud van genoemde jaarstukken akkoord gaat, zal [hij/zij]
[zijn/haar] bezwaren daartegen binnen .............. maanden na ontvangst van deze stukken per
aangetekend schrijven aan de andere partij kenbaar moeten maken, bij gebreke waarvan bedoelde
stukken worden beschouwd als onherroepelijk door beide partijen te zijn goedgekeurd.
Lid 5.
Indien binnen ................... maanden nadat één der partijen [zijn/haar] bezwaren tegen de inhoud van
deze stukken heeft kenbaar gemaakt, geen overeenstemming is bereikt, zal een geschil aanwezig
zijn, ten verzoeke van de meest gerede partij, te beslissen door de in artikel 23 bedoelde
scheidslieden.
Lid 6.
Partijen zullen in gezamenlijk overleg de tarieven, welke zij voor hun werkzaamheden in rekening
brengen, vaststellen, zulks met inachtneming van de heersende normen.
Lid 7.
Partijen zullen op alle bescheiden, de gezamenlijke praktijk betreffende, zoals brieven, rekeningen,
formulieren en dergelijke, ieders geslachtsnaam vermelden.
Lid 8.
Partijen houden vanaf de dag waarop de maatschap aanvangt ten behoeve van de maatschap een
gezamenlijke rekening bij een handelsbank, via welke rekening zoveel mogelijk de praktijkontvangsten
en -uitgaven worden geïnd respectievelijk verricht.
De door partijen persoonlijk ontvangen opbrengsten zullen zo spoedig mogelijk op de gezamenlijke
rekening worden gestort.
Lid 9.
Partijen machtigen elkaar over en weer om gedurende de maatschap met betrekking tot de
gezamenlijke praktijk inzage te nemen in elkaars financiële bescheiden, dan wel om inzage te doen
nemen door een deskundige in elkanders financiële bescheiden, de gezamenlijke praktijk betreffende.
WINSTVERDELING
Artikel 13
Lid 1.
De winsten en verliezen van de maatschap zullen in verhouding tot ieders gerealiseerde jaaromzet
worden genoten en gedragen.
Facultatief J/N?
In afwijking van het vorenstaande zullen de hierna genoemde vaste kosten van de praktijk worden
verdeeld naar rato van de in artikel 2 lid 1 genoemde verhouding.
Tot de vaste kosten van de praktijk worden gerekend:
a. De huisvestingskosten (huur, schoonmaakkosten, onroerendzaakbelasting en overige belastingen
en heffingen);
b. Administratie- en accountancykosten;
3

Van toepassing als de maatschap niet aanvangt per 1 januari.
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c. Afschrijvingen op de tot de maatschap behorende activa;
d. Rente en overige kosten, verband houdende met financiering van de tot de praktijk behorende
activa;
e. Onderhoudskosten van de inrichting, inventaris, apparatuur en het instrumentarium;
f. Loon- en overige personeelskosten van medewerkers niet zijnde logopedisten.
Facultatief J/N?
Keuze:
 De netto-opbrengst uit verrichtingen van de medewerkers-logopedisten worden gelijkelijk tussen
partijen verdeeld.
 De netto-opbrengst uit verrichtingen van de medewerkers-logopedisten worden naar rato van de
in artikel 2 lid 1 genoemde verhouding tussen partijen verdeeld.
 De netto-opbrengst uit verrichtingen van de medewerkers-logopedisten worden in verhouding tot
ieders gerealiseerde jaaromzet tussen partijen verdeeld.
Lid 2.
Onder de winst der maatschap zal worden verstaan de bruto-opbrengst der gezamenlijk door partijen
uitgeoefende praktijk, verminderd met alle kosten en uitgaven, die betrekking hebben op de
uitoefening van de praktijk.
Lid 3.
Tot de gezamenlijk gedragen praktijklasten worden niet gerekend de kosten voor vervoer,
beroepskleding, contributies, vakliteratuur, telefoon aan huis, persoonlijke verzekeringen, alsmede de
kosten van en de afschrijvingen op niet tot de maatschap behorende activa.
Artikel 14
Lid 1.
De verdeling van hetgeen ieder der partijen over enig boekjaar uit de maatschap toekomt, zal
plaatsvinden uiterlijk binnen een maand na vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening
over het boekjaar.
Lid 2.
Ieder der partijen is gerechtigd maandelijks een voorschot op te nemen op [zijn/haar] in het vorige lid
bedoelde aandeel in de winst.
Dit voorschot wordt in onderling overleg vastgesteld, doch zal maandelijks ten hoogste ……….
gedeelte van ieders aandeel in de getaxeerde jaarlijkse winst bedragen, onverminderd de
gehoudenheid van een ieder binnen één maand na vaststelling van de balans en de winst- en
verliesrekening over het boekjaar terug te storten, hetgeen [hij/zij] meer heeft opgenomen dan
[zijn/haar] aandeel in de winst mocht blijken te bedragen.
Lid 3.
De kapitaalrekeningen van partijen dienen zich te verhouden conform de in artikel 2 lid 1 genoemde
verhouding.
Over vorenstaande kapitaalrekeningen wordt geen rente vergoed.
VAKANTIE/STUDIE
Artikel 15
Lid 1.
Ieder der partijen heeft recht op ....... weken vakantie per jaar, welke in onderling overleg wordt
opgenomen, echter met dien verstande, dat hiervan maximaal ....... weken achtereen kunnen worden
opgenomen.
Daarnaast is ieder der partijen gerechtigd ......... [weken/dagen] per jaar afwezig te zijn in verband met
studie, congresbezoek en dergelijke. De perioden van afwezigheid dienen per toerbeurt te worden
bepaald.
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Lid 2.
Gedurende de vakantie c.q. het verlof van één der partijen, zullen alle werkzaamheden de maatschap
betreffende, voor zover mogelijk, verricht door de andere partij of door een externe waarnemer,
waarbij het bepaalde in lid 1 van het volgende artikel van toepassing zal zijn.
Lid 3.
De in enig jaar niet opgenomen vakantie c.q. verlofdagen kunnen in volgende jaren [niet/wel] meer
worden opgenomen.
ARBEIDSONGESCHIKTHEID/WAARNEMING
Artikel 16
Lid 1.
Bij arbeidsongeschiktheid van één der partijen, zal de andere partij gerechtigd zijn een waarnemer
aan te stellen, indien de arbeidsongeschikte partij hiertoe zelf niet in staat is.
[hij/zij] zal over de persoon van de waarnemer overleg plegen met de arbeidsongeschikte partij, voor
zover laatstgenoemde tot zulk een overleg in staat is.
De kosten van waarneming door een derde worden voldaan door de maatschap en komen ten laste
van het winstaandeel van de arbeidsongeschikte partij.
Indien echter geen waarnemer wordt aangesteld, zullen de uit de waarneming door de andere partij
voortvloeiende winsten en verliezen ten goede c.q. ten laste van de andere partij komen.
Lid 2.
De waarneming, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal, in geval van ontbinding van de
maatschap op grond van arbeidsongeschiktheid van één van de partijen, gedurende ………. dagen
binnen een periode van ………. aaneengesloten dagen, niet langer kunnen duren dan ……… dagen.
Lid 3.
In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan ….. %, op basis van de door de
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar van de betreffende partij gehanteerde regels, verplichten partijen
zich te streven naar een regeling, welke de partieel arbeidsongeschikte partij in staat stelt de
praktijkuitoefening, in volle omvang of voor een gedeelte, te blijven voortzetten in maatschapsverband
dan wel in een ander samenwerkingsverband, tegen alsdan te bepalen voorwaarden.
Facultatieve bepaling J/N?
Lid 4.
In geval van zwangerschap heeft de betreffende partij in verband hiermede recht op ……. weken
zwangerschapsverlof en ……….weken bevallingsverlof met dien verstande dat het
zwangerschapsverlof met maximaal ………. weken kan worden verkort, in welk geval het
bevallingsverlof met een gelijke periode kan worden uitgebreid. Indien de bevalling na de
uitgerekende datum zal plaatsvinden, heeft de betreffende partij over de periode vanaf de
uitgerekende datum tot en met de bevalling eveneens recht op verlof, in welk geval de totale
verlofperiode langer zal zijn dan ………….. weken.
Hetgeen in dit artikel omtrent waarneming is bepaald, zal bij zwangerschap overeenkomstig van
toepassing zijn.
Artikel 17
Partijen zijn gehouden zich voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen de geldelijke
gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.
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ONTBINDING VAN DE MAATSCHAP
Artikel 18
De maatschap wordt ontbonden:
1. door opzegging ingevolge artikel 10 lid 1;
2. door opzegging ingevolge artikel 10 lid 2;4
3. door opzegging ingevolge artikel 10 lid 3;5
4. op de laatste dag van het kalenderjaar waarin één der partijen de leeftijd van …. jaar heeft bereikt;
5. bij overlijden van één der partijen;
6. op het moment dat één der partijen onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is
verklaard of (voorlopig) surseance van betaling heeft gekregen;
7. indien één der partijen de bevoegdheid wordt ontzegd de praktijk uit te oefenen op het tijdstip dat
de desbetreffende uitspraak respectievelijk het vonnis onherroepelijk is geworden.
8. op de dag waarop één der partijen binnen een periode van ……… aaneengesloten dagen
tenminste ……… dagen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest;
9. als de scheidslieden als bedoeld in het artikel inzake geschillen op verzoek van één der partijen
de maatschap ontbinden wegens gewichtige redenen.
GEVOLGEN VAN ONTBINDING VAN DE MAATSCHAP WEGENS OVERLIJDEN
Artikel 19
Lid 1.
Het aandeel in de maatschap van een overleden partij kan door diens rechtverkrijgenden niet anders
worden vervreemd of overgedragen dan aan de overlevende partij dan wel aan een derde, omtrent
wie de overlevende partij schriftelijk van [zijn/haar] toestemming heeft blijk gegeven.
Lid 2.
De tot de maatschap behorende praktijk wordt na het overlijden van één der partijen door de
overlevende partij wat betreft [zijn/haar] aandeel voortgezet en wat betreft het aandeel van de
overleden partij, ten behoeve van diens rechtverkrijgenden gedurende ten hoogste ……. maanden
waargenomen.
Bedoelde waarneming zal geschieden tegen de alsdan gebruikelijke vergoeding.
Lid 3.
Na afloop van de hiervoor genoemde termijn van ……. maanden zal er, behoudens de verplichting tot
afrekening, geen enkele verplichting bestaan van de zijde van de overlevende partij ten opzichte van
de rechtverkrijgenden van de overleden partij.
Keuze: Plicht tot overname van de praktijk van de overleden partij
Lid 4.
Indien de rechtverkrijgenden van de overleden partij daartoe binnen ……. maanden, te rekenen vanaf
het tijdstip van overlijden, schriftelijk de wens te kennen geven, neemt de overlevende partij het
aandeel in de maatschap van de overleden partij van zijn/haar rechtverkrijgenden over tegen een
som, vast te stellen met inachtneming van de alsdan geldende normen en omstandigheden.
Facultatief J/N?
De overlevende partij neemt het aandeel in de roerende zaken over tegen een som, welke wordt
vastgesteld
Keuze:
 door de accountant van de maatschap op basis van de fiscale boekwaarde op het moment van
overdracht.
4

In geval de kennismakingsperiode en/of de onopzegbare periode als bedoeld in artikel 10 leden 2 en 3 van deze
overeenkomst door partijen is doorgehaald, dan dient lid 2 en/of lid 3 van artikel 18 eveneens te worden
geschrapt. Dit werkt tevens door in de nummering van artikel 18 en artikel 20 van deze overeenkomst.
5
In geval de kennismakingsperiode en/of de onopzegbare periode als bedoeld in artikel 10 leden 2 en 3 van deze
overeenkomst door partijen is doorgehaald, dan dient lid 2 en/of lid 3 van artikel 18 eveneens te worden
geschrapt. Dit werkt tevens door in de nummering van artikel 18 en artikel 20 van deze overeenkomst
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door een onafhankelijke deskundige op basis van de taxatie van de economische
gebruikswaarde.
De overlevende partij neemt het aandeel in de bouwkundige voorzieningen over tegen een som,
welke wordt vastgesteld door de accountant van de maatschap op basis van de fiscale boekwaarde
op het moment van overdracht.
Lid 5.
Betaling van de aan de rechtverkrijgenden van de overleden partij krachtens lid 4 van dit artikel
toekomende som, dient plaats te vinden binnen …….. maanden gerekend vanaf de overlijdensdatum.
Keuze: Recht tot overname van de praktijk
Lid 4.
Binnen …….. maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van overlijden, zullen de rechtverkrijgenden van
de overleden partij, het aandeel in de maatschap van de overleden partij schriftelijk aanbieden aan de
overlevende partij, terwijl deze het recht heeft het aandeel van de overleden partij van [zijn/haar]
rechtverkrijgenden over te nemen, tegen een som, vast te stellen met inachtneming van de alsdan
geldende normen en omstandigheden.
Facultatief J/N?
Indien de overlevende partij gebruik maakt van het recht van overname, dan neemt hij/zij het aandeel
in de roerende zaken over tegen een som, welke wordt vastgesteld
Keuze:
 door de accountant van de maatschap op basis van de fiscale boekwaarde op het moment van
overdracht.
 door een onafhankelijke deskundige op basis van de taxatie van de economische
gebruikswaarde.
Indien de overlevende partij gebruik maakt van het recht van overname, dan neemt het aandeel in de
bouwkundige voorzieningen over tegen een som, welke wordt vastgesteld door de accountant van de
maatschap op basis van de fiscale boekwaarde op het moment van overdracht.
Lid 5.
Betaling van de aan de rechtverkrijgenden van de overleden partij krachtens lid 4 van dit artikel
toekomende som, dient plaats te vinden binnen ………… maanden gerekend vanaf de
overlijdensdatum.
Lid 6.
Indien de overlevende partij verklaart van [zijn/haar] recht tot overname geen gebruik te maken dan
wel binnen ………. weken na het tijdstip van aanbieding geen schriftelijk bericht dienaangaande aan
de rechtverkrijgenden van overleden partij heeft gegeven, zijn dezen gerechtigd tot overdracht aan
derden over te gaan. De overlevende partij is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
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GEVOLGEN VAN ONTBINDING VAN DE MAATSCHAP ANDERS DAN TEN GEVOLGE VAN
OVERLIJDEN
Artikel 20
Lid 1.
Bij ontbinding van de maatschap, anders dan wegens overlijden, staat ieder der partijen [zijn/haar]
aandeel in de maatschap ter vrije beschikking.
Lid 2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal in geval van ontbinding van de maatschap
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2, partij B gehouden zijn [zijn/haar] aandeel in de
maatschap
terstond aan te bieden aan partij A, die alsdan gehouden is het aandeel in de maatschap van partij B
over te nemen tegen dezelfde koopsom[men] als [bedoeld/genoemd] in artikel 4 [lid 1] van
onderhavige overeenkomst, waarvan betaling zal plaatsvinden uiterlijk op de ontbindingsdatum van de
maatschap. Ten aanzien van partij B zal alsdan het bepaalde in lid 5 van dit artikel, overeenkomstig
van toepassing zijn.6
Lid 3.
Indien bij de ontbinding van de maatschap, op gronden in artikel 18 leden 1, 3, 4 en 6 tot en met 9
vermeld, één der partijen het toekomend aandeel in de praktijk niet voortzet, is hij/zij verplicht zijn/haar
aandeel in de maatschap schriftelijk aan de andere partij, die zijn/haar aandeel in de praktijk wel
voortzet, te koop aan te bieden, (Facultatief: terwijl deze het recht heeft het aandeel van de
vertrekkende partij over te nemen), tegen een som, vast te stellen met inachtneming van de alsdan
geldende normen en omstandigheden.
Keuze:
 Indien de ontbinding van de maatschap voortvloeit uit een oorzaak als vermeld in artikel 18 leden
3, 4 of 8, is de andere partij gehouden het hem/haar aangeboden aandeel in de maatschap te
kopen.
 Indien de ontbinding van de maatschap voortvloeit uit een oorzaak als vermeld in artikel 18 leden
1, 6, 7 of 9, is de andere partij vrij het aanbod al dan niet te aanvaarden, met dien verstande
echter, dat hij/zij gehouden is binnen ……… weken na het tijdstip van aanbieding zijn/haar keuze
schriftelijk kenbaar te maken.
 De andere partij is vrij het aanbod al dan niet te aanvaarden, met dien verstande dat hij/zij
gehouden is binnen …….. weken na het tijdstip van aanbieding zijn/haar keuze schriftelijk kenbaar
te maken.
Facultatief J/N?
Indien de andere partij het praktijkdeel van de vertrekkende partij overneemt, dan neemt hij/zij het
aandeel in de roerende zaken over tegen een som, welke wordt vastgesteld
Keuze:
 door de accountant van de maatschap op basis van de fiscale boekwaarde op het moment van
overdracht.
 door een onafhankelijke deskundige op basis van de taxatie van de economische
gebruikswaarde.
Indien de andere partij het praktijkdeel van de vertrekkende partij overneemt, dan neemt het aandeel
in de bouwkundige voorzieningen over tegen een som, welke wordt vastgesteld door de accountant
van de maatschap op basis van de fiscale boekwaarde op het moment van overdracht.
Lid 4.
Indien de andere partij verklaart van [zijn/haar] recht tot overname geen gebruik te maken dan wel
binnen …… weken na het tijdstip van aanbieding geen schriftelijk bericht dienaangaande aan de
vertrekkende partij heeft gegeven, is deze gerechtigd tot overdracht aan derden over te gaan. De
andere partij is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
6

Deze bepaling inhoudende een terugkoopverplichting voor partij A kan volledig worden verwijderd, indien geen
kennismakingsperiode in de overeenkomst wordt opgenomen als bedoeld in artikel 10 lid 2.
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Lid 5.
De partij, die na ontbinding van de maatschap [zijn/haar] aandeel in de praktijk overdraagt aan de
andere partij, of aan een derde, is gehouden zich gedurende ……. jaren niet als logopedist te vestigen
en als zodanig praktijk uit te oefenen en niet op enigerlei wijze bij de uitoefening van een dergelijke
praktijk betrokken te zijn, in enige plaats binnen een cirkel met een straal van ........... kilometer, met
als middelpunt de praktijkruimte.
Lid 6.
De partij, die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verbintenissen, die voor [hem/haar] uit
dit artikel voortvloeien, is een boete verschuldigd van ………………..euro (€………….) vermeerderd
met ……………………..euro (€…………..) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt. Deze
boeten zijn direct opeisbaar zonder dat enige aanmaning of een andere voorafgaande verklaring
vereist is. In afwijking van artikel 6:92 BW heeft de andere partij het recht om naast de betaling van de
boete nakoming van de uit dit artikel voortvloeiende verbintenissen en/of vervangende en/of
aanvullende schadevergoeding te vorderen.
ALGEMENE GEVOLGEN VAN ONTBINDING VAN DE MAATSCHAP
Artikel 21
Bij ontbinding van de maatschap zijn partijen verplicht al hetgeen zij ieder voor zich nog uit de
maatschap te vorderen hebben respectievelijk aan haar verschuldigd zijn met elkaar te verrekenen.
De vorderingen en de schulden der maatschap dienen te worden geïnd respectievelijk betaald en het
saldo wordt in verdeling gebracht, echter niet eerder dan …….. maanden nadat de bekende schulden
zijn betaald en partijen elkander over en weer hebben gevrijwaard voor het bestaan van onbekende
maatschapsschulden.
Voor zover niet uitdrukkelijk uit deze overeenkomst het tegendeel blijkt, blijven de bepalingen van de
onderhavige overeenkomst tijdens de vereffening van toepassing.
BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 22
Lid 1
Deze overeenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde[n] dat:
a. partij B de benodigde gelden voor de financiering tot koop van de praktijk en roerende zaken niet
verkrijgt;
b. partij B niet een eigen overeenkomst met de (regionale) zorgverzekeraar verkrijgt;
c. partij B vóór de in artikel 1 bedoelde datum komt te overlijden, dan wel ten gevolge van blijvende
arbeidsongeschiktheid niet in staat is de praktijk uit te oefenen.
Facultatief J/N?
Keuze:
 de verkoop en overdracht van een deel van de praktijkruimte aan partij B, als bedoeld in artikel 4
lid 3, geen doorgang vindt.
 partij B niet een voor [hem/haar] aanvaardbare overeenkomst tot huur aangeboden krijgt.
Lid 2.
Nadere overeenkomsten aangegaan tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden dienen schriftelijk te
worden vastgelegd en aan deze overeenkomst te worden gehecht.
Lid 3.
Waar de bepalingen van onderhavige overeenkomst strijdig zijn met de bepalingen van tussen partijen
geldende overeenkomsten prevaleren de bepalingen van onderhavige overeenkomst.
Lid 4
Facultatief J/N?
Indien partijen op enig moment overeenkomen dat de verdeling van de declarabele patiëntgebonden
werkzaamheden als bedoeld in artikel 8, duurzaam wordt gewijzigd, zijn zij gehouden de
gerechtigdheid tot de praktijk als in artikel 2 lid 1 omschreven aan te passen aan de nieuwe
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werkverdeling. Zij zijn tevens gehouden tot verrekening van de materiële en immateriële activa over te
gaan.
GESCHILLEN
Artikel 23
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere
overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, worden - behoudens voorzieningen in kort
geding – beslist door middel van arbitrage door meerdere scheidslieden.
De scheidslieden, van wie de voorzitter de hoedanigheid van meester in de rechten dient te bezitten,
worden op verzoek van de meest gerede partij benoemd door de President van de competente
Rechtbank.
Een geschil is aanwezig indien één der partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft dat dit
het geval is.
De scheidslieden zullen rechtspreken als goede [mannen/vrouwen] naar billijkheid en zijn bevoegd
hun uitspraak te doen in de vorm van bindend advies.
Voor zover noodzakelijk geldt deze overeenkomst als akte van compromis.
De wijze van behandeling van het geschil zal door de scheidslieden worden geregeld, terwijl de
kosten door partijen zullen worden gedragen in de verhouding als door de scheidslieden te bepalen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te
d.d. ..............................................................

d.d. .......................................................................

......................................................................

..............................................................................

Partij A

Partij B
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Toelichting modelovereenkomst maatschapsovereenkomst
De tussen haakjes geplaatste aanduidingen geven aan wat ter plaatse bedoeld wordt of overweging
kan zijn en zijn geen onderdeel van de overeenkomst.
Indien er keuze staat vermeld dient u de niet te kiezen optie door te strepen.
U bent natuurlijk vrij deze overeenkomst naar uw eigen wensen aan te passen zover dit niet in strijd is
met de geldende wetgeving.
Concurrentiebeding
Het concurrentiebeding dient zo duidelijk mogelijk te worden begrensd, teneinde meningsverschillen
omtrent het gebied waarop het concurrentiebeding betrekking heeft te voorkomen. De straal moet wel
in redelijke verhouding staan tot het gebied waarbinnen concurrentie reëel te vrezen is. In een enkel
geval kan het benoemen van een stadswijk dan wel bepaalde plaatsen eveneens voldoende zijn.
Werknemer
De wet bepaalt dat de rechten en verplichtingen, welke verkoper van de praktijk op het tijdstip van
overdracht van de praktijk heeft, over gaan op de koper. Dit geldt ook voor aangegane
arbeidsovereenkomsten. Van het vorenstaande kan contractueel niet worden afgeweken.
Toelichting modelovereenkomsten logopedie
De door de NVLF vervaardigde modelcontracten zijn zorgvuldig samengesteld. Wij adviseren ieder lid
dat gebruik wil maken van de modelteksten, voor het opstellen van een contract altijd een adviseur te
raadplegen. Het aanpassen van een model aan een specifiek geval is namelijk maatwerk. Mogelijk
moet van bepaalde modelclausules worden afgeweken. De NVLF is niet aansprakelijk voor eventueel
verkeerd gebruik van haar modelcontracten.
Wij verzoeken een ieder, die problemen krijgt met de fiscus en/of het UWV WERKbedrijf hiervan
schriftelijk melding te maken bij het secretariaat van de NVLF.
Partijen dienen de overeenkomst in tweevoud te ondertekenen; bovendien dient elke pagina door
partijen geparafeerd te worden. Iedere partij ontvangt een afschrift met originele handtekeningen.
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