AKTE VAN STILLE CESSIE

DE ONDERGETEKENDEN:

1.

[•], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [•] en
kantoorhoudende te ([•])[•] aan het adres [•], ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer [•], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•],
hierna te noemen: "Verkoper";

2.

[•], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te [•] en
kantoorhoudende te ([•])[•] aan het adres [•], ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer [•], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•],
hierna te noemen: "Koper";

de partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen "Partijen" en elk afzonderlijk tevens een "Partij"

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

A.

Verkoper heeft een vordering op [•], van een bedrag ad EUR [•], uit hoofde van [•] (hierna:
de "Vordering”). Een (actuele) specificatie van de Vordering is als BIJLAGE A aangehecht.

B.

Verkoper heeft de wens om de Vordering te verkopen en te leveren gelijk Koper deze
vordering van Verkoper wenst te kopen en geleverd te krijgen.

C.

Partijen hebben overeenstemming bereikt omtrent de verkoop en levering welke
overeenstemming Partijen nader wensen uit te werken in deze overeenkomst (hierna: de
“Overeenkomst”).

EN ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

ARTIKEL 1 - Verkoop en koop
Verkoper verkoopt hierbij de Vordering aan Koper, gelijk Koper hierbij de Vordering koopt
van Verkoper. De koopprijs voor de Vordering bedraagt EUR [•] (zegge: [•]) (hierna: de
“Koopprijs”). Betaling van de Koopprijs zal plaatsvinden zo spoedig mogelijk na
ondertekening van de Overeenkomst op een door Verkopen nader aan te wijzen
bankrekening.

ARTIKEL 2 - Cessie
Verkoper draagt hierbij de Vordering over aan Koper, gelijk Koper hierbij de Vordering
aanvaardt van Verkoper.

ARTIKEL 3 - Nevenrechten
Alle aan de Vordering verbonden nevenrechten zoals rechten van pand, hypotheek of
borgtocht gaan bij dezen van rechtswege over op Koper.

ARTIKEL 4 - Mededeling
Mededeling van de overdracht zoals bedoeld in artikel 3:94 lid 1 BW zal plaatsvinden door de
daartoe meest gerede partij.

ARTIKEL 5 - Verklaringen Verkoper
Verkoper verklaart dat de Vordering haar toebehoort en dat zij volledig bevoegd is de
vordering onbezwaard en onbeslagen over te dragen aan Koper.

ARTIKEL 6 - Overige bepalingen
5.1

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5.2

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee
verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ALDUS in [•]voud opgemaakt en getekend

[•]

[•]

Door:

Door:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats:

BIJLAGE A
[SPECIFICATIE VORDERING]

GEBRUIKSVOORWAARDEN
VOORBEELDOVEREENKOMSTEN FLINCK ADVOCATEN

Deze voorbeeldovereenkomst wordt u aangeboden door Flinck Advocaten onder de onderstaande
voorwaarden. Door gebruik van deze voorbeeldovereenkomst verklaart de gebruiker kennis te
hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee (onvoorwaardelijk) in te stemmen.

Deze voorbeeldovereenkomst wordt kosteloos aangeboden en is voor strikt persoonlijk en nietcommercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, distribueren, te
verveelvoudigen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Hoewel de inhoud van deze voorbeeldovereenkomst zorgvuldig is gecontroleerd, is Flinck Advocaten
op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) als gevolg van het gebruik
en/of zelfstandige invulling door de gebruiker van de voorbeeldovereenkomst en/of door de
gebruiker genomen beslissingen die gebaseerd zijn op de in de voorbeeldovereenkomst opgenomen
teksten. Flinck Advocaten is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, daaronder begrepen
bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht tengevolge van welke oorzaak –
computervirussen en dergelijke daaronder begrepen -, onzorgvuldigheid of verzuim die schade in
verband met de voorbeeldovereenkomst mocht zijn ontstaan.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande, of heeft u hulp nodig bij het invullen van deze
voorbeeldovereenkomst, dan kunt u contact opnemen met Flinck Advocaten via nummer 020 2610234 of kijk op de website www.flinckadvocaten.nl.

*

*

*

