
 

Overeenkomst van commanditaire vennootschap 

 

De ondergetekenden: 

 

1. De heer/mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] gehuwd met [naam],  wonende [adres 

en woonplaats], hierna te noemen: beherend vennoot A; 

 

2. De heer/mevrouw [naam] geboren op [geboortedatum] gehuwd met [naam], wonende [adres 

en woonplaats], hierna te noemen: commanditaire vennoot B, 

 

In aanmerking nemende: 

 

dat   de vennoten (mondeling) zijn overeengekomen met ingang van [datum] voor gezamenlijke 

rekening en risico in de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap een te [invullen] te 

vestigen/gevestigde [invullen] onderneming te gaan exploiteren, waarbij vennoot A als 

beherende vennoot en vennoot B als commanditaire vennoot zal optreden.  

 

dat  de vennoten de overeenkomst van commanditaire vennootschap en hetgeen daarbij is 

bedongen hierbij schriftelijk wensen vast te leggen. 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

Artikel 1 Contractspartijen en ingangsdatum overeenkomst 

1.1 Vennoot A is met ingang van [datum] met vennoot B op zakelijke grondslag een 

commanditaire vennootschap aangegaan, hierna te noemen: de vennootschap, teneinde 

gezamenlijk voor gemeenschappelijke rekening en risico en onder gemeenschappelijke naam 

het in artikel 2 vermelde bedrijf uit te oefenen. 

1.2 Vennoot A treedt op als beherend vennoot. 

1.3 Vennoot B treedt op als commanditaire vennoot. 

 

Artikel 2 Doelomschrijving 

2.1 De commanditaire vennootschap heeft ten doel het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke 

rekening drijven van een [invullen] onderneming, meer in het bijzonder [invullen], en voorts het 

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan 

staan, alles in de meest ruime zin genomen. 

 

Artikel 3 Naam en zetel 

3.1 De commanditaire vennootschap draagt de naam “[invullen] C.V.”. 

3.2 Zij zal de handelsnaam “[invullen]” voeren.  

3.3 Zij is gevestigd [adres en woonplaats] 

3.4 Nieuwe commanditaire vennoten onderwerpen zich door hun toetreding in alle opzichten aan 

de bepalingen van deze vennootschapsovereenkomst. 

 

Artikel 4 Duur en opzegging 

4.1 De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4.2 Geen van de vennoten heeft het recht de vennootschap door opzegging vóór [datum] te 

beëindigen. Na verloop van deze periode heeft echter ieder van de vennoten het recht met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 14 de vennootschap door opzegging te beëindigen, 

mits zodanige opzegging geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste zes 

maanden en niet anders dan tegen het einde van het boekjaar. 

4.3 Opzegging moet geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploit, gericht aan de 

andere vennoot. 

 


