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Managementovereenkomst 
 
De ondergetekenden:  
 

1 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘[bedrijfsnaam] B.V.’, hierna te 

noemen management-bv, statutair gevestigd te [adres en woonplaats] en kantoorhoudende 
aan de [adres]  te [plaats], te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer [naam], 
hierna te noemen bestuurder; 
 

2  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘[bedrijfsnaam] B.V.’, hierna te 
noemen werk-bv, statutair gevestigd te [adres en plaatsnaam] en kantoorhoudende aan de 
[adres] te [plaatsnaam], te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, management-bv, te 
dezen vertegenwoordigd door de heer [naam] 

 
Tezamen tevens aangeduid als partijen.  
 
In aanmerking nemende dat: 
 

 op [datum] werk-bv is opgericht door management-bv, hierna te noemen de ingangsdatum; 
of 

 op [datum] management-bv alle aandelen heeft verkregen in werk-bv, hierna te noemen de 
ingangsdatum; 

 management-bv sedertdien enig aandeelhouder is van werk-bv; 

 partijen in financieel opzicht gelieerd zijn en in organisatorisch opzicht in vergaande mate 
samenwerken; 

 management-bv sedert de ingangsdatum managementwerkzaamheden verricht ten behoeve 
van werk-bv, omvattende de feitelijke en de dagelijkse leiding, met betrekking tot de 
uitgeoefende onderneming van werk-bv; 

 partijen hun onderlinge rechtsverhouding dienaangaande schriftelijk wensen vast te leggen; 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  
 
Artikel 1 Aanvang en duur 
Partijen zijn met elkaar op de ingangsdatum een managementovereenkomst aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 
 
Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst 
2.1 Sedert de ingangsdatum voert management-bv managementwerkzaamheden uit met 

betrekking tot de door werk-bv uitgeoefende onderneming. Voornoemde werkzaamheden 
omvatten de feitelijke en dagelijkse leiding van de onderneming van de werk-bv. 

2.2 (Let op: zie toelichting) Tot het aangaan van overeenkomsten met derden in het kader van 
de onderneming van de werk-bv waardoor voor die vennootschap financiële verplichtingen 
van € 10.000 (zegge: tienduizend euro) per transactie of hoger zouden ontstaan alsmede tot 
het verwerven of vervreemden van onroerende zaken, huren en verhuren, opzeggen van huur 
of in huuropzegging voor wat betreft onroerende zaken berusten, het doen verrichten van 
herstellingen aan onroerende zaken het normale onderhoud te boven gaande en het 
aanstellen of ontslaan van personeel is management-bv niet bevoegd, zonder voorafgaande 
toestemming door de algemene vergadering van aandeelhouders. 

2.3 Management-bv is verplicht de werkzaamheden te doen verrichten door de in de aanhef van 
deze akte vermelde bestuurder van management-bv. 

 
 


