
 

Meewerkovereenkomst 

 

De ondergetekenden: 

 

1. de heer/mevrouw [naam],  geboren [geboortedatum] te [plaatsnaam], wonende aan [adres en 

woonplaats], te hierna te noemen de ondernemer 

 

2. de heer/mevrouw [naam], hierna te noemen de partner, geboren te [plaatsnaam] op 

[geboortedatum]  

en wonende aan de [adres en woonplaats]; 

 

in aanmerking nemende: 

 

dat de ondernemer te [plaats] onder de naam [bedrijfsnaam] voor eigen rekening en risico een 

[bedrijfsnaam] bedrijf exploiteert, hierna te noemen de onderneming; 

dat  de onderneming feitelijk is gevestigd aan de [adres, postcode en woonplaats] 

dat   de onderneming staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 

[plaats] onder nummer [KVKnummer]; 

dat  de partner werkzaamheden verricht ten behoeve van de onderneming; 

dat deze werkzaamheden de wederzijdse hulp en bijstand die partner en ondernemer jegens 

elkaar verschuldigd zijn ingevolge artikel 1:81 van het Burgerlijk Wetboek te boven gaat; 

dat   voornoemde overwegingen impliceren dat de werkzaamheden niet onder dezelfde 

voorwaarden en bepalingen worden verricht zoals bij de ondernemer en de eventueel overige 

werknemers het geval is omdat geen sprake is van enige gezagsverhouding; 

dat   de ondernemer en de partner de kaders van de werkzaamheden die de partner verricht nader 

overeen willen komen, evenals het vergoeden van een reële beloning voor deze 

werkzaamheden; 

dat partijen daartoe met elkaar een meewerkovereenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst 

in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek zijn aangegaan; 

dat  de ondernemer en de partner het wenselijk achten om de voorwaarden en bepalingen van 

deze meewerkovereenkomst vast te leggen in een onderhandse akte; 

 

Artikel 1 aanvang en duur 

Deze overeenkomst is ingegaan op [datum] en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 2 opzegging 

1 De ondernemer en de partner zijn ieder afzonderlijk bevoegd onderhavige meewerkovereenkomst 

op te zeggen. 

2 Bij de opzegging dient een opzeggingstermijn in acht te worden genomen van drie maanden. 

3 Opzegging geschiedt tegen het einde van een betalingsperiode. 

4 Ongeacht het bepaalde in het voorgaande eindigt de meewerkovereenkomst zonder opzegging 

van rechtswege: 

a. op de eerste dag van de maand waarin de partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt; 

b. op de dag waarop de ondernemer of zijn partner overlijdt; 

optioneel: 

c. ingeval van echtscheiding of verbreking van de relatie, op het moment van duurzame  


