
 

Paraaf Y:  Paraaf X: 

 

 

 

 

Overeenkomst intern regresrecht 

 

 

De ondergetekenden:  

 

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

[adres en plaatsnaam] en kantoorhoudende te [plaats] aan de [adres], ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel [naam] onder nummer [KVKnummer], hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], 

hierna te noemen: ‘X’. 

 

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

[adres en plaatsnaam] en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel [naam]... onder nummer [KVKnummer], hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], 

 hierna te noemen: ‘Y’. 

 

 X en Y hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’ 

 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

1. X heeft ten behoeve van de financiering van haar bedrijfsactiviteiten een totale 

financieringsbehoefte van €[bedrag],--. De [invullen] (hierna te noemen: ‘Bank’) is bereid aan 

deze financieringsbehoefte te voldoen, onder bepaalde voorwaarden, welke voorwaarden zijn 

vastgelegd in het financieringsvoorstel d.d. [datum] (hierna te noemen: ‘Financieringsvoorstel’). 

 

2. Een van deze voorwaarde welke is gesteld door de Bank is dat Y medeschuldenaar is en 

derhalve hoofdelijk aansprakelijk is jegens de Bank. (Optie) Een andere voorwaarde is dat er 

een eigen inbreng plaatsvindt van een bedrag van €[bedrag], welke eigen inbreng zal 

plaatsvinden middels een ten behoeve van de Bank achtergestelde geldlening door Y aan X, 

een en ander zoals vastgelegd in het akte van geldlening d.d. [datum], welke akte als bijlage 

aan deze overeenkomst wordt gehecht. 

 

3. De interne draagplicht bij hoofdelijke aansprakelijkheid is geregeld in artikel 6:10, lid 1 BW. 

Hierin is bepaald dat de grootte van ieders bijdrageplicht afhankelijk is van de onderlinge 

rechtsverhoudingen van de schuldenaren, i.c. X en Y. Uit rechtspraak is gebleken dat indien de 

onderlinge verhouding tussen de hoofdelijk verbonden medeschuldenaren niet vast te stellen 

c.q. te bewijzen is, moet worden aangenomen dat deze onderlinge verhouding op grond van de 

beginselen van goede trouw en solidariteit, welke beginselen de onderlinge verhouding tussen 

medeschuldenaren beheersen, een financiering betreft welke alle partijen aangaat en wel in 

gelijke mate. 

 

4. Partijen wensen vast te leggen nu de financiering feitelijk geheel wordt aangewend voor de 

bedrijfsactiviteiten van X dat Y niet kan worden gehouden bij te dragen in de schuld, indien de 

Bank zich enkel verhaalt op X c.q. op zekerheden die door X aan de Bank zijn verstrekt. X zal 

geen regresvordering kunnen instellen jegens Y. 

 

5. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd, nadat alle bij deze overeenkomst betrokken 

Partijen zich ten gunste van zodanige wijziging hebben uitgesproken. De wijziging wordt 

schriftelijk vastgelegd. 


