
 

 

Overeenkomst van open fonds voor gemene rekening 

 

 

De ondergetekenden: 

1. De heer / mevrouw  [naam] , wonende te  [adres + woonplaats] , geboren te  [plaats]  op 

 [datum]     

te noemen ‘beheerder / bewaarder’ 

 

2. De heer / mevrouw  [naam] , wonende te  [adres + woonplaats] , geboren te  [plaats]  op 

 [datum]    , 

 

3. De heer / mevrouw  [naam] , wonende te  [adres + woonplaats] , geboren te  [plaats]  op 

 [datum]    , 

 

Gezamenlijk te noemen hierna: ‘deelgerechtigden’. 

 

In aanmerking nemende: 

- dat partijen voor gezamenlijke rekening willen beleggen op basis van verhandelbare bewijzen van 

deelgerechtigdheid. 

- dat partijen daartoe een open fonds voor gemene rekening (te noemen ‘fonds’, oprichten als 

bedoeld in artikel 2, lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 Naam en duur 

1. De naam van het fonds is  [naam] ; 

2. Het fonds zal ingaan op  [datum] ; 

3. Het fonds zal zijn gevestigd te  [plaats] ; 

4. Het fonds wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2 Doel 

1. Het doel van het fonds is het voor gezamenlijke rekening beleggen van vermogen. 

2. De beleggingscategorieën zijn (onder andere): 

- deposito’s en spaarrekeningen; 

- onderhandse vorderingen; 

- hypothecaire leningen; 

- aandelen en obligaties; 

- onroerende zaken. 

3. Het aantrekken van vreemd vermogen door het fonds is slechts toegestaan nadat de 

deelgerechtigdenvergadering daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

 

Artikel 3 Bewijzen van deelgerechtigdheid 

1. Het fonds kent  [aantal]  genummerde bewijzen van deelgerechtigdheid; 

2. De beheerder/ bewaarder zal de bewijzen van deelgerechtigdheid administreren in een 

deelgerechtigdenregister; 

3. Elk bewijs van deelgerechtigdheid heeft een nominale waarde van € 1.000. 

4. Bij de oprichting worden de volgende bewijzen van deelgerechtigdheid geplaatst: 

- Beheerder/ bewaarder:  [aantal] , nummers  [getal]  tot en met  [getal]  

- Deelgerechtigde 2:  [aantal] , nummers  [getal]  tot en met  [getal]  

- Deelgerechtigde 3:  [aantal] , nummers  [getal]  tot en met  [getal]  


