
 

Overeenkomst van cessie 

 

 

De ondergetekenden: 

 

 

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam] B.V., statutair gevestigd 

te [adres en plaatsnaam] en kantoorhoudende te [adres en plaatsnaam], ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen: ‘de cedent’; 

 

en, 

 

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijfsnaam] B.V., statutair gevestigd 

te [adres en plaatsnaam] en kantoorhoudende te [adres en plaatsnaam], ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen ‘de cessionaris’; 

 

[indien mogelijk] 

[En, als blijk van erkenning 

 

 

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [bedrijsnaam] B.V., statutair gevestigd 

te [adres en plaatsnaam] en kantoorhoudende te [adres en plaatsnaam], ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen ‘de schuldenaar’;] 

 

In aanmerking nemende dat: 

 

 -  de cedent te vorderen heeft van [invullen], hierna te noemen ‘de schuldenaar’, wonende/gevestigd te  

[adres en plaatsnaam] een bedrag ter grootte van €[bedrag], uit hoofde van [titel]; 

 - de cedent bereid is om zijn vordering op de schuldenaar aan de cessionaris over te dragen. 

 

Komen overeen als volgt: 

 

1. De cedent wenst te verkopen en over te dragen aan de cessionaris de vordering die de cedent op 

de schuldena()ar(en) heeft ter grootte van €[bedrag], alsmede alle toekomstige vorderingen, 

hierna ook te noemen “de vordering”. 

 

2. De vordering wordt verkocht en overgedragen met alle daaraan verbonden rechten en 

verplichtingen. De verkochte vordering gaat op de cessionaris over vrij van beslag en vrij van 

beperkte (genots-) en zekerheidsrechten.  

 

3. De cedent staat verder in voor het bestaan van de vordering, voor het feit dat hij bevoegd is over de 

gehele vordering te beschikken en dat er geen overdracht of verpanding van toekomstige 

rentetermijnen heeft plaatsgehad. Hij zal de cessionaris vrijwaren tegen aanspraken ter zake, echter 

de cedent is voor het overige tot geen enkele vrijwaring gehouden. 

 

4. De prijs voor de vordering bedraagt €[bedrag]  (exclusief btw). 

 

5. De cessionaris heeft heden de koopsom aan de cedent voldaan door middel van verrekening van 

de schuld die de cessionaris uit hoofde van onderhavige cessie aan de cedent heeft (betaling van 

de koopsom) met de schuld die de cedent aan de cessionaris heeft, die vóór verrekening groot 

was €[bedrag] en ná de verrekening nog groot is €[bedrag]. De cedent verleent hiervoor kwijting 

aan de cessionaris. 

 


