
 

Model rekening-courantovereenkomst tussen dga en bv 

 

De ondergetekenden: 

 

1 de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen de directeur/aandeelhouder, geboren te 

[plaatsnaam] op [geboortedatum], wonende aan de [adres] te [woonplaats]; 

2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘[bedrijfsnaam] B.V.’, hierna te 

noemen de vennootschap, statutair gevestigd te [plaatsnaam] en kantoorhoudende aan de 

[adres] te [plaatsnaam], te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer/mevrouw 

[naam], voornoemd; 

 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: “partijen”  

 

in aanmerking nemende: 

• dat de vennootschap op [datum], hierna te noemen de oprichtingsdatum, is opgericht door de 

persoon van de directeur/aandeelhouder; 

• dat bij de oprichting de directeur/aandeelhouder gelden ter beschikking heeft gesteld aan de 

vennootschap; 

• dat de vennootschap met regelmaat betalingen verricht die gedragen dienen te worden door 

de directeur/aandeelhouder en de directeur/aandeelhouder met regelmaat betalingen verricht 

die gedragen dienen te worden door de vennootschap; 

• dat tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder ook onderling regelmatig 

betalingen plaatsvinden; 

• dat tussen de vennootschap en de directeur/aandeelhouder verder bijzondere 

overeenkomsten van kracht zijn of kunnen worden waaruit rechten en verplichtingen van 

financiële aard voortvloeien of kunnen voortvloeien; 

• dat het de vennootschap en de directeur/aandeelhouder uit praktische en administratieve 

overwegingen wenselijk voorkomt de uit die overeenkomsten voortspruitende financiële 

verplichtingen in rekening-courantverhouding te verrekenen en te verantwoorden; 

• dat daarnaast uit het oogpunt van kredietverlening op korte termijn tussen de vennootschap 

en de directeur/aandeelhouder een regeling ter zake gewenst is; 

• dat de vennootschap en de directeur/aandeelhouder het wenselijk achten om de 

rechtsverhouding die hieruit voortvloeit tussen de vennootschap en de directeur/ 

aandeelhouder schriftelijk vast te leggen; 

 

zijn met elkaar een rekening-courantovereenkomst aangegaan, die wordt beheerst door de volgende 

voorwaarden en bepalingen. 

 

Artikel 1 aanvang en duur 

Deze rekening-courantovereenkomst is ingegaan op de oprichtingsdatum en aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2 voorwerp van overeenkomst 

1. Deze rekening-courantovereenkomst is een overeenkomst tot wederzijdse vereffening van 

betalingsverplichtingen en wederzijdse kredietverlening. Alle tussen de vennootschap en de 

directeur/aandeelhouder bestaande betalingsverplichtingen worden verrekend in rekening-

courant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd. 

2. Indien sprake is van betalingsverplichtingen in vreemde valuta dan worden deze tegen de 

dagkoers van verrekening omgerekend naar euro’s. 

 

 

 


