–1–

Rechtskundig Bureau Vincam
Overeenkomst van cessie
U bent zelf verantwoordelijk voor schrijf en/of type fouten,
controleer zorgvuldig alle gegevens voor dat u deze overeenkomst
in gaat vullen en ondertekenen, sluit zo mogelijk een getekende
opdracht of betreffende factuur bij.

1 Vul op de aangegeven punten de ontbrekende gegevens in.
2 Zend de nog ongetekende versie naar uw contractspartij in tweevoud en
verzoek deze de beide exemplaren van de overeenkomst te paraferen en
op de laatste pagina te ondertekenen met daarbij de instructie om beide
getekende exemplaren naar u toe retour te zenden.
3 Na ontvangst van beide ondertekende exemplaren ondertekent u zelf de
beide exemplaren en maakt een fotokopie.
4 U zendt één door beide partijen origineel ondertekend exemplaar terug
naar uw contractspartner.
5 Vervolgens dient u de schuldenaar van de overdracht van de vordering in
kennis te stellen (tenzij u kiest voor een zogenaamde stille cessie). Dit
door middel van een brief waarbij u zich als nieuwe eigenaar de vordering
presenteert, met de mededeling dat ‘per heden’ alleen aan u (bevrijdend)
kan worden betaald. Vermeld daarom tevens uw bankrekeningnummer.
Het is echter aan te bevelen om de schuldenaar in persoon mededeling te
doen. Dit door een deurwaarder een berichtgeving van de cessie te laten
betekenen. Dit is eenzelfde brief maar die wordt dan door de deurwaarder
uitgevaardigd aan de schuldenaar. U ontvangt hiervan een bewijs van de
deurwaarder retour. Zend de deurwaarder de kopie van de overeenkomst
van cessie als bewijs toe.
Wanneer u deze handleiding volgt dan verkleint dat het risico dat de
schuldenaar alsnog aan de verkeerde betaalt.
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OVEREENKOMST VAN CESSIE
De ondergetekenden:

1. NAAM CEDENT:

gevestigd en kantoorhoudende te Nederland,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

hierna te noemen ‘cedent’;

2. NAAM CESSIONARIS:

gevestigd en kantoorhoudende te Nederland,

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

hierna te noemen ‘cessionaris’;

Overwegende:
a. dat cedent een vordering heeft op
met het laatst bekende adres

hierna te noemen ‘cessus’;

paraaf cedent

paraaf cessionaris
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b. dat de vordering van cedent op cessus in hoofdsom €
bedraagt omschreven als volgt:

partijen genoegzaam bekend;
c. dat cedent thans deze vordering op cessus wenst over te dragen aan cessionaris.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Vordering
Cedent verkoopt en draagt hierbij in eigendom over, gelijk cessionaris die koopt en
bij deze in eigendom aanvaardt de vordering van cedent op cessus
in hoofdsom bedragend €
zegge: €

Artikel 2 Koopsom, verschuldigdheid en betaling
a. Deze verkoop en koop vindt plaats tegen de koopsom van €
zegge: €
b. De koopsom is door cessionaris aan cedent verschuldigd zodra de vereiste
mededeling van de cessie door de betreffende deurwaarder in persoon aan
cessus, dan wel aan een rechtsgeldig vertegenwoordiger van cessus, is betekend
en waarmee is komen vaststaan dat cessus de schuld enkel en alleen bevrijdend
aan cessionaris kan voldoen.
c. Betaling van de door cessionaris aan cedent verschuldigde koopsom vindt plaats
binnen één maand na datum van betekening door de deurwaarder.
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Artikel 3 Bevoegdheid
a. Op grond van onderhavige cessie heeft cessionaris naast de bevoegdheid om
deze cessie aan cessus mede te delen middels betekening door een bevoegde
deurwaarder, tevens de vordering op cessus te innen, daarvoor aan cessus
kwijting te verlenen en zo nodig tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen
cessus over te gaan.
b. Cedent staat er voor in dat hij enige gerechtigde tot de gecedeerde vordering is
en dat hij bevoegd is te cederen en dat de gecedeerde vordering vrij van beslag
is en van daarop rustende zakelijke genots- en zekerheidsrechten, bij gebreke
waarvan de kosten zoals hieronder aangeduid, geheel voor rekening van cedent
komen en welke kosten minimaal zijn te begroten op tweeduizend Euro.

Artikel 4 Ontbinding overeenkomst
a. Onderhavige overeenkomst kan niet worden ontbonden zolang cessionaris
pogingen onderneemt de cessie aan cessus te (doen) betekenen.
b. Wanneer cessionaris de pogingen tot het persoonlijk (doen) betekenen aan
cessus staakt en cessionaris daarvan kennis geeft aan cedent, dan wordt
onderhavige overeenkomst daarmee geacht van rechtswege te zijn ontbonden.

Artikel 5 Kosten
Alle kosten welke met het uitwinnen van de ten deze gecedeerde vordering zijn
gemoeid komen ten laste van cessionaris, met inbegrip van de kosten van deze
overeenkomst, tenzij cessionaris aantoont dat cedent bij de koop van de vordering
cessionaris niet volledig heeft geïnformeerd.
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Artikel 6 Geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele
geschillen tussen cedent en cessionaris worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Almelo.

Deze overeenkomst is in drievoud opgesteld en ondertekend

te:

te:

op:

op:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

(handtekening)

(handtekening)

Naam bedrijf cedent:

Naam cessionaris:

Naam ondertekenaar:

Naam ondertekenaar:

Functie ondertekenaar:

Functie ondertekenaar:

