
Voorovereenkomst inbreng maatschap of firma in bv met holding 
 
Voorovereenkomst bij inbreng van een onderneming in een daartoe op te richten besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ruisend of geruisloos). 
 
De ondergetekenden: 
 
1 de heer/mevrouw [naam], geboren [geboortedatum], wonende   te [adres en woonplaats] 
 
2 de heer/mevrouw [naam], geboren [geboortedatum], wonende te [adres en woonplaats], 
 
in aanmerking nemende: 
 
dat  de ondergetekenden voor gezamenlijke rekening in de vorm van een  

maatschap/vennootschap onder firma met de naam: [bedrijfsnaam], een bedrijf 
uitoefenen dat ten doel heeft [invullen]; 

dat deze onderneming/dit bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel te [plaatsnaam], onder nummer [nummer]; 

dat  de ondergetekenden de onderneming wensen in te brengen in een daartoe op te 
richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, al dan niet met 
gebruikmaking van de fiscale faciliteiten neergelegd in artikel 3.65 en artikel 3.128 en 
volgende van de Wet inkomstenbelasting 2001; 

dat  de ondergetekenden (een deel van) de onderneming door willen laten overdragen aan 
een op te richten dochtervennootschap al dan niet met toepassing van het bepaalde in 
artikel 14, 14a of artikel 15 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 

 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 
De ondergetekenden zijn voornemens een te [invullen] te vestigen besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid op te richten, hierna te noemen: de B.V. Deze bv zal na oprichting 
nog een dochtervennootschap oprichten. 
 
Artikel 2 
Het doel van de bv zal zijn uitoefening van beheersactiviteiten. Het doel van de 
dochtervennootschap zal zijn de voortzetting van de in de considerans bedoelde, door de 
ondergetekenden voor gezamenlijke rekening gedreven onderneming. 
 
Artikel 3 
De vorenbedoelde onderneming zal vanaf 1 januari 200.. dan wel [invullen] voor rekening en 
risico van de bv‘s worden gedreven. 
 
Artikel 4 
Bij de akte van oprichting zullen de ondergetekenden voor de eerste maal tot directeur van de bv 
worden benoemd. Bij akte van oprichting van de dochtervennootschap zal de bv tot directrice 
worden benoemd. De onderneming zal vanaf het overgangstijdstip tot de oprichting van de bv’s 
worden gedreven door de ondergetekenden voor rekening en risico van de bv’s. 
 
 


