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Model meerwaardeclausule (vervreemdingsbeding/anti-speculatiebeding) 

 

Tekst lid 1, letter a): 

Toe te passen bij opname in samenwerkingsovereenkomst: 

a) Bij voortzetting van de zaken van de #maatschap/vennootschap overeenkomstig het bepaalde 

in artikel # …., wordt het aandeel van de uitgetreden of overleden #maat/vennoot 

overeenkomstig het bepaalde in artikel #… gewaardeerd.  

 

Toe te passen bij opname in koopovereenkomst: 

a)  Bij het bepalen van de koopsom van #……………… is/zijn de volgende zaken: 

#……………….. overeenkomstig het bepaalde in artikel #………………. gewaardeerd.  

 

Tekst lid 1, letter b): 

Toe te passen indien geen sprake is van een derdenbeding: 

b) Het hiervoor onder letter a) bepaalde betekent dat de meerwaarde in genoemde zaken als 

bepaald op de voet van #…. (� verwijzing naar betreffende bepaling in samenwerkings- of 

koopovereenkomst) niet bij de overname wordt afgerekend, maar overgaat op de 

#voortzettende maat/vennoot/koper, hierna te noemen de voortzettende partij. Deze neemt in 

dat geval echter de verplichting op zich om bedoelde meerwaarde geheel of gedeeltelijk te 

verrekenen met de #uitgetreden maat/vennoot of verkoper, dan wel diens rechtsopvolger(s) 

onder algemene titel, hierna te noemen de rechthebbende(n), bij gehele of gedeeltelijke 

vervreemding van genoemde zaken binnen #………………….. jaar na overname daarvan. 

 

Toe te passen bij derdenbeding: 

b)  Dit betekent dat de meerwaarde in genoemde zaken als bepaald op de voet van #….  (� 

verwijzing naar betreffende bepaling in samenwerkings- of koopovereenkomst) niet bij de 

overname wordt afgerekend, maar overgaat op de #voortzettende maat/vennoot/koper, hierna 

te noemen de voortzettende partij. Door de #uitgetreden maat/vennoot of koper wordt daarom 

ten behoeve van #………………………., hierna te noemen de rechthebbende(n), bedongen 

dat de voortzettende partij bedoelde meerwaarde bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van 

genoemde zaken binnen #………………….. jaar na overname daarvan geheel of gedeeltelijk 

verrekend met de rechthebbende(n). De voortzettende partij verklaart hierbij dit beding te 

accepteren. 

 

Tekst lid 1, letter c): 

In alle gevallen op te nemen: 

c)  Verrekening door de voortzettende partij van de aan de rechthebbende(n) toekomende 

meerwaarde vindt plaats als volgt: 

- bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van genoemde zaken binnen #…………..jaar na 

overname daarvan, moet de voortzettende partij #…………… % van de aan de 

rechthebbende(n) toekomende meerwaarde aan deze(n) uitkeren; 

- bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van genoemde zaken na #……….., maar binnen 

#…………….. jaar na overname daarvan, moet de voortzettende partij #…………….. % van 

de aan de rechthebbende(n) toekomende meerwaarde aan deze(n) uitkeren. Dit percentage 

daalt voor ieder jaar dat de vervreemding later plaats vindt met #………………., zodat bij 

vervreemding na #…………….. jaar, maar binnen #………… jaar nog #……………….. % van 

bedoelde meerwaarde moet worden uitgekeerd; 

- bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van genoemde zaken na #……………. jaar na 

overname is uitkering van bedoelde meerwaarde niet meer verplicht. 

 

Tekst lid 2: 

In alle gevallen op te nemen: 


