
 

Overeenkomst van vennootschap onder firma (vof) 
 
De ondergetekenden: 
1. [naam], wonende te [adres en woonplaats], geboren te [plaatsnaam] op [datum], 

hierna te noemen: vennoot sub 1; 
 
2. [naam], wonende te [adres en woonplaats], geboren te [plaatsnaam] op [datum], 

hierna te noemen: vennoot sub 2; 
 
ook gezamenlijk te noemen: de vennoten, 
 
in aanmerking nemende dat: 
• de vennoten met ingang van [datum] met elkaar een vennootschap onder firma zijn 

aangegaan teneinde voor gezamenlijke rekening (#…. optie: en onder gemeenschappelijke 
naam) het [invullen] bedrijf te gaan uitoefenen; 

• de vennoten die overeenkomst van vennootschap onder firma en hetgeen daarbij is bedongen 
hierbij schriftelijk wensen vast te leggen, 

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 Ingangsdatum 
De vennoten zijn met ingang van [datum] een vennootschap onder firma: hierna te noemen de 
vennootschap met elkaar aangegaan met als doel voor gezamenlijke rekening en risico (#…. optie: en 
onder gemeenschappelijke naam) het [invullen] bedrijf uit te oefenen. 
 
Artikel 2 Doel 
De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het #… bedrijf (# …. optie: voorts het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, alles in de 
meest ruime zin genomen.  
Toelichting: het is aan te raden de doelomschrijving niet te ruim te maken, dit in verband met de 
beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 6). 
 
Artikel 3 Naam en Plaats 
1. De vennootschap draagt de naam: [bedrijfsnaam]. Zij zal de handelsnaam [naam]. voeren. 
2. De vennootschap is gevestigd te [plaats] 
 
Artikel 4 Duur 
1. De vennootschap is aangegaan voor [bepaald of onbepaalde tijd (kiezen)]. 
2. Ieder van de vennoten heeft het recht de vennootschap met inachtneming van artikel 14 door 

opzegging te beëindigen, mits zodanige opzegging geschiedt met inachtneming van een 
termijn van [aantal] maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar. 

3. Opzegging moet geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploit gericht aan de 
andere vennoot. 

 
Artikel 5 Inbreng en vermogen 
1. Ieder van de vennoten brengt in zijn volledige kennis, arbeid en vlijt, evenals zijn/haar relaties, 

contracten en eventuele vergunningen, voor zover deze op de door de vennootschap te 
drijven onderneming betrekking hebben. 

2. # Opties wijzen van inbreng: tegen WEV al dan niet met toepassing geruisloze doorschuiving 
3.63 Wet IB 2001; tegen fiscale boekwaarde met voorbehoud stille reserves; tegen fiscale 
boekwaarde met ingroeiregeling; tegen fiscale boekwaarde met betaling buiten boeken om; 
inbreng van bepaalde zaken in gebruik en genot). 


