
KOOPOVEREENKOMST AANDELEN
De ondergetekenden:

In aanmerking nemende:
dat Verkoper eigenaar is van  à €  nominaal,  zijnde  geplaatste en gestorte kapitaal van de beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " BV" gevestigd te ,  hierna ook te noemen "deVennootschap";dat ter zake van deze aandelen geen vruchtgebruiks- en/of pandrechten bestaan of certificaten zijnuitgegeven;dat partijen zijn overeengekomen,  dat Verkoper  in eigendom zal overdragen aan Koper die de aandelen ineigendom wenst te aanvaarden;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1 Waarde en aanduiding aandelen
Verkoper verkoopt aan Koper,  die gelijk Koper koopt van Verkoper ,  elk nominaal groot € ,  tezamen € 0,  deaandelen genummerd  tot en met ,  hierna te noemen de "Aandelen",  van de besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid  BV,  hierna te noemen: de "Vennootschap". De levering zal geschieden op  per separateaktewelke zal worden verleden door notaris .

Artikel 2 Garanties Verkoper met betrekking tot de Aandelen
Verkoper garandeert Koper met betrekking tot de Aandelen dat:

a. met vorenstaande verkoop en na notariële levering  geplaatste kapitaal van de Vennootschap aan Kopertoebehoort;b. hij,  Verkoper,  ten tijde van de verkoop rechtmatig eigenaar was van de Aandelen en daarover de volledigeen onvoorwaardelijke beschikkingsbevoegdheid bezat;c. er geen opties of andere rechten bestaan krachtens welke iemand aanspraak kan maken op levering vanéén of meer der verkochte Aandelen;d. niemand enig pand- of zekerheidsrecht,  noch enig recht van genot heeft op één of meer der verkochteAandelen of kan verlangen dat hem een zodanig recht wordt verschaft en dat geen beslag op één of meerder aandelen is gelegd;e. alle Aandelen zijn volgestort;f. nimmer certificaten van Aandelen zijn uitgegeven;g. niemand jegens de Vennootschap enige aanspraak heeft op emissie van Aandelen en dat niemand enigrecht van winstuitkering,  waaronder in deze overeenkomst ook tantièmes zijn begrepen,  is toegerekend,welke niet voorkomt op de in lid h. bedoelde balans;h. hij,  Verkoper of enige derde jegens de Vennootschap generlei andere aanspraak kan doen gelden opuitkeringen van dividend of reserves dan uit de aan deze overeenkomst als Bijlage gehechte balans enwinst- en verliesrekening,  hierna te noemen "jaarrekening" blijkt en dat na de balansdatum, zijnde geendividenduitkeringen of dividenddeclaraties hebben plaatsgevonden;i. geen besluit tot ontbinding van de vennootschap is genomen;  er geen vordering tot ontbinding door hetOpenbaar Ministerie (OM) ingesteld is zoals bedoeld in artikel 185 van het Burgerlijk Wetboek (BW ) Boek2;j. er geen voor de balansdatum genomen en op de balans nog niet uitgevoerde besluiten van de algemenevergadering van aandeelhouders (A.V.A.) of van enig ander vennootschappelijk orgaan zijn;k. Verkoper per hiervoor genoemde balansdatum geen andere verplichtingen of claims ten laste van deVennootschap bekend zijn,  dan die welke uit de jaarrekening blijken en dat de Vennootschap zich opgenerlei wijze heeft verbonden voor schulden van derden;l. er geen procedures door de Vennootschap worden gevoerd en dat geen feiten of omstandighedenbekend zijn die tot een procedure zouden kunnen leiden;m. de Vennootschap per heden geen werknemers in dienst heeft,  dan wel dat dezen per heden ontslag zullennemen zonder deswege enige aanspraak jegens de Vennootschap of Koper geldend te kunnen maken;n. geen arbeidsgeschillen tussen de Vennootschap en haar werknemers of gewezen werknemers bestaan;o. dat de Vennootschap de activa,  welke voorkomen op de balans,  opgenomen in Bijlage,  in volle eigendombezit,  niet in beslag zijn genomen en niet zijn bezwaard met enig zakelijk of persoonlijk recht,  anders danuit de jaarrekening van Bijlage blijkt;



p. ten laste van de Vennootschap geen aanspraken van derden bestaan- of voor zover hem bekend zoudenkunnen ontstaan uit hoofde van tekorten of gebreken met betrekking tot goederen of anderszinswaarvoor die Vennootschap aansprakelijk is of zou kunnen worden;q. geen vorderingen ten laste van de Vennootschap uit hoofde van door de Vennootschap of door één harerpersoneelsleden begane onrechtmatige daad bestaan of voor zover hem bekend te verwachten zijn;r. de Vennootschap aan de normale verplichtingen voortvloeiende uit de fiscale en sociale wetgeving metbetrekking tot doen van aangifte -daaronder begrepen aangiften dividendbelasting envennootschapsbelasting- en het verrichten van afdrachten tot heden heeft voldaan en dat er met defiscale autoriteiten of de autoriteiten belast met de toepassing van de sociale wetgeving geen geschilbestaat of in redelijkheid te verwachten is;s. de debiteuren gegoed zijn voor zover niet in de jaarrekening als dubieus aangemerkt;t. de Vennootschap de voor de uitoefening van haar onderneming vereiste vergunningen bezit en dat degoederen in gebruik bij of in eigendom van de Vennootschap gebruikt worden voor doeleinden welkekrachtens de wet of de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften of bij overeenkomst zijn toegestaanen dat de Vennootschap al haar verplichtingen,  hetzij uit overeenkomst,  hetzij uit de wet voortvloeiendeten aanzien van haar goederen is nagekomen en dat met betrekking tot die goederen geen voor deVennootschap bezwarende verplichtingen bestaan,  noch van enige bevoegde autoriteit enigerleiaanzegging daartoe is ontvangen;u. de balans met de toelichting de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Vennootschap perbalansdatum weergeeft en dat sinds de balansdatum geen wezenlijke verandering in de cijfers,weergegeven in de balans,  zijn gekomen dan die welke voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefeningdoor genoemde Vennootschap sinds die datum;v. de winst en verliesrekening met toelichting getrouw en stelselmatig,  de grootte en de samenstelling vanhet resultaat van de Vennootschap van het boekjaar,  eindigende op de balansdatum, weergeeft;w. de Vennootschap geen verklaring zoals bedoeld in artikel 403 lid 1 letter f van het Burgerlijk Wetboek Boek2 heeft afgelegd.

Artikel 3  Financiële garanties Verkoper
Verkoper garandeert Koper met betrekking tot de periode van de laatste balansdatum tot ondertekening van dezeovereenkomst dat:

a. geen uitdeling van de winst of de reserves heeft plaatsgevonden,  noch dat gestort kapitaal is terugbetaald;b. het bedrijf van de Vennootschap op gebruikelijke en normale wijze is uitgeoefend en dat geen wezenlijkeverandering in de cijfers en andere gegevens,  weergegeven in de jaarrekening,  zijn ontstaan en dat devolgende handelingen niet zijn verricht:vaste activa zijn vervreemd of bezwaard of verplichtingen om te vervreemden of te bezwaren -daaronder begrepen eigendomsoverdrachten tot zekerheid- zijn aangegaan;roerende zaken zijn bezwaard of tot zekerheid in eigendom zijn overgedragen,  respectievelijkanders dan in de normale bedrijfsuitoefening zijn vervreemd;geldleningen door de Vennootschap,  hetzij als crediteur,  hetzij als debiteur zijn aangegaan;salarisverhogingen anders dan de gebruikelijke zijn gegeven of toegezegd;pensioentoezeggingen zijn gedaan;c. geen werknemers bij de Vennootschap in dienst zijn genomen,  anders dan waar Koper zich uitdrukkelijkbekend mee en akkoord voor heeft verklaard.

Artikel 4  Informatieplicht Verkoper
1. Verkoper garandeert dat door hem alle aan de Vennootschap behorende documenten en dergelijke,  zoalsaandelenregister,  administratiebescheiden,  contracten,  polissen,  niets uitgezonderd,  zijn overgedragenaan de Vennootschap.2. Verkoper garandeert,  dat aandeelhouders,  directie en andere functionarissen van de Vennootschap zichin iedere betrekking waarin zij ten aanzien van de Vennootschap staan of stonden,  hebben onthoudenvan iedere (rechts)handelingen of gedraging waartoe hen niet door Koper opdracht is gegeven of waartoeKoper geen toestemming heeft gegeven.3. Verkoper verklaart alle informatie te hebben verstrekt die voor Koper van belang kan zijn voor deaankoop van de Aandelen en de aanvaarding van de koopprijs,  zulks voor zover dat in zijn vermogen ligt.

Artikel 5  Koopprijs Aandelen
1. De koopprijs van de Aandelen is gebaseerd op de intrinsieke waarde volgens de aangehechte balans,welke dient te zijn voorzien van een verklaring van accountant van Verkoper,  inhoudende dat deze balanseen getrouw beeld geeft van de vermogenstoestand van de vennootschap per gemelde datum.2. De koopsom bedraagt € .



3. Van de hiervoor bedoelde koopprijs zal bij ondertekening van leveringsakte verschuldigd zijn een bedragvan €  voor welk bedrag Verkoper aan Koper kwijting verleent.4. Indien en voor zover mocht blijken dat:de Vennootschap per de balansdatum bezittingen en/of schulden heeft waarmee geen rekening isgehouden bij het bepalen van de koopprijs;posten tegen te hoge of te lage waarden zijn opgenomen in de jaarrekening;de Vennootschap alsnog wordt aangesproken voor verplichtingen die hun oorzaak vinden in deperiode voor de datum van overdracht van de Aandelen;  
zal de koopprijs van de Aandelen worden verhoogd of verlaagd. Over de hier bedoeldekoopprijscorrectie zal een rente verschuldigd zijn vanaf de datum van overdracht tot de dag derbetaling van  per jaar. Correcties per saldo in totaal beneden €  zullen echter geen aanleiding zijntot vermeerdering of vermindering van de koopprijs.

Artikel 6  Procedures en aansprakelijkheden na verkoop
Indien na overdracht van de Aandelen ingevolge deze overeenkomst jegens de Vennootschap proceduresmochten worden aangespannen,  die hun oorzaak hebben in rechtsfeiten welke voor deze overdracht zijngeschied,  zullen alle voor Koper daaruit voortvloeiende schade en overige nadelige gevolgen,  met inbegrip vankosten van juridische bijstand,  door Verkoper volledig worden vergoed aan Koper,  als ware deze proceduresrechtstreeks jegens Verkoper aangespannen;  verrekening ter zake zal plaatshebben door vermindering enrestitutie van de koopprijs. Koper verplicht zich Verkoper direct van het aanspannen van zulke procedures inkennis te stellen.

Artikel 7  Fiscale verantwoordelijkheid Vennootschap
De behandeling van al hetgeen de fiscale situatie van de Vennootschap betreft over de periode tot en met dedatum van de overdracht der Aandelen,  zal geschieden door of vanwege en voor rekening van de Verkoper,  metdien verstande,  dat de aangifte vanaf het jaar 2016 en verder zal geschieden door of vanwege de Koper in overlegmet de huidige accountant/belastingadviseur van de Vennootschap.

Artikel 8  Voortzetting onderneming; vrijwaring voor kosten na liquidatieVennootschap
Koper garandeert uitdrukkelijk niet de intentie te hebben de Vennootschap te liquideren of de activiteiten van deVennootschap belangrijk te verminderen. Indien desalniettemin binnen een termijn van zes jaren na de datumvan de levering van de Aandelen tot materiële of formele liquidatie van de Vennootschap zou worden overgegaanen daaraan door de belastingdienst nadelige consequenties voor de Verkoper worden verbonden zal de Koper dedaardoor ten laste van de Verkoper ontstane schade vergoeden,  zoals die alsdan zal blijken te bestaan.
Artikel 9  Concurrentiebeding

1. Het is Verkoper verboden gedurende een periode van ,  ingaande  zelf in enigerlei vorm een bedrijf gelijkof gelijksoortig of aanverwant aan die van de Vennootschap te vestigen te drijven of mede te drijven of tedoen drijven,  hetzij indirect,  alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijk bedrijf belang tehebben,  direct of indirect,  of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn,  hetzij tegenvergoeding,  hetzij om niet,  of daarin aandeel van welke aard ook te hebben. Dit verbod is niet vantoepassing indien deze werkzaamheden het belang van de Vennootschap bevorderen. In onderlingoverleg kan ontheffing worden verleend.2. Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod,  verbeurt de Verkoper ten behoeve van deKoper een dadelijk opvorderbare boete van €  voor iedere overtreding en van €  voor iedere dag dat deovertreding voortduurt,  onverminderd de gebondenheid tot vergoeding van alle schaden,  kosten eninteressen.

Artikel 10  Kosten
De kosten van deze overeenkomst en haar uitvoering,  alsmede de kosten van  ter zake van de werkzaamhedenverricht in het kader van de overdracht,  komen voor het geheel ten laste van de Koper.



Artikel 11  Ontbinding, vernietiging
Partijen doen bij deze uitdrukkelijk afstand van hun recht om ontbinding of vernietiging van deze overeenkomstte vorderen,  in het bijzonder om dit te doen op grond van het bepaalde in artikel 265 van het Burgerlijk WetboekBoek 6. Als op enig moment blijkt dat de Verkoper ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst kennis bezatvan een feit of omstandigheid,  die door de Koper niet is gewenst en waarvoor de Verkoper blijkens de artikelen 2en 3 een garantie heeft gegeven,  dan heeft de Koper het recht om de koopovereenkomst te ontbinden,niettegenstaande het recht van de Koper om een schadevergoeding te eisen van de Verkoper.

Artikel 12  Forumkeuze
Alle geschillen ter zake van deze overeenkomst van verkoop en koop en deze eigendomsoverdracht zullenworden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement . Een geschil is aanwezig indien een van departijen zulks van oordeel is.

Artikel 13 Volledige overeenkomst; deelbaarheid
1. Deze Overeenkomst met Bijlagen beoogt een vastlegging te zijn van alle afspraken die tussen Partijen zijngemaakt omtrent de aangelegenheden waaraan in deze Overeenkomst wordt gerefereerd,  en treedt derhalve inde plaats van alle eerdere overeenkomsten die tussen Partijen omtrent die aangelegenheden mochten zijngesloten.
2. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn,  dan zullen deoverblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zouzijn opgenomen. In dat geval zal de ongeldige of niet afdwingbare bepaling worden geacht te zijn vervangen dooreen bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 14 Nederlands Recht
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit dezeovereenkomst die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter,  zullen worden onderworpen aan debevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de verkoper.
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