
 

 

 
   
 
 
 
 
 

 Maatschapsovereenkomst 
 
 
Ondergetekenden [Mevrouw][De heer] [De Besloten Vennootschap] ………………………………………….. 
 [wonende te][kantoorhoudende te][woonplaats][postcode][adres] 
 {indien B.V.} ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur [naam holding BV 

of naam persoon] {indien holding BV de vertegenwoordiger van de BV is} ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar haar directeur [naam persoon] 

 hierna te noemen maat A 
 
 en 
  
 [Mevrouw][De heer] [De Besloten Vennootschap] ………………………………………….. 
 [wonende te][kantoorhoudende te][woonplaats][postcode][adres] 
 {indien B.V.} ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur [naam holding BV 

of naam persoon] {indien holding BV de vertegenwoordiger van de BV is} ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar haar directeur [naam persoon] 

 hierna te noemen maat B 
  
  
In aanmerking 
nemende dat: partijen hun te .............. gevestigde/te vestigen tandartsenpraktijk in nauwe samenwerking 

als maatschap willen uitoefenen; 
 zij de gezamenlijke exploitatie ter hand willen nemen van het daartoe ingerichte/in te richten 

pand aan de ....................... no......... aldaar, hierna te noemen het praktijkpand; 
 partijen daarbij als gemeenschappelijk uitgangspunt hebben gelijkgerichte opvattingen over 

een goede en continue tandheelkundige verzorging van patiënten; 
 partijen gelijkgerichte opvattingen hebben over de organisatie en exploitatie van een 

tandartsenpraktijk; 
 zij deze opvattingen willen verwezenlijken door het voeren van één gemeenschappelijke 

tandartsenpraktijk voor gezamenlijke rekening; 
 partijen hun onderlinge rechtsverhouding aangaande deze maatschap schriftelijk wensen 

vast te leggen; 
 
Komen overeen  

als volgt: 1. Aanvang, duur, doelomschrijving en naam 
 1.1 Partijen gaan met ingang van .........20.., de aanvangsdatum, met elkaar een burgerlijke 

maatschap aan met als doel het voor gemeenschappelijke rekening uitoefenen van één 
gezamenlijke tandartsenpraktijk in het praktijkpand. 

  

 1.2 De maatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.   

 
 1.3 Partijen zullen bij de praktijkuitoefening in maatschapsverband werkzaam zijn onder 

volledig behoud van ieders persoonlijke tandheelkundige verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. Zij dragen er bij de onderlinge werkverdeling zorg voor, dat de vrije 
tandartsenkeuze van de patiënten gewaarborgd blijft. De continue tandheelkundige zorg 
van de patiënten van de maatschap wordt door partijen ongescheiden gedragen. 



 

 

 
 1.4 De naam van de maatschap is:……………………………………………………………. 
 
eventueel: 1.5 De handelsnaam van de maatschap is: ……………………………………………………... 
 

 2. Inbreng en kapitaalvorming 
 2.1 Ieder der partijen brengt in de maatschap in zijn/haar onverdeelde arbeidskracht, vlijt en 

kennis. 
 

2.2 Ieder der partijen brengt vrij van recht in de maatschap in zijn/haar aandeel in de 
tandartsenpraktijk, partijen genoegzaam bekend, zodat zij daar geen nadere omschrijving 
van verlangen. 

eventueel: met uitzondering van de inrichting van ieders eigen behandelkamer(s). 
eventueel: De aan de inbreng ten grondslag liggende overname en levering van het 

eigendomsaandeel in de tandartsenpraktijk is door de maten separaat schriftelijk 
vastgelegd. 

 
 2.3 Ieder der partijen brengt in de maatschap in zijn/haar aandeel in het praktijkpand, door 

partijen gezamenlijk in eigendom verkregen blijkens de akte, d.d. ............. verleden door 
notaris ............ te ................  

 
 2.4 De inbreng door enige partij van tot de aanvangsdatum niet tot de tandartsenpraktijk 

behorende materiële zaken in de maatschap dient de instemming van de andere partij(en). 
Hetgeen door maat A wordt ingebracht wordt beschreven in bijlage 1 bij deze 
overeenkomst. De waarde van hetgeen door maat A wordt ingebracht bedraagt € .............,.. 
Hetgeen door maat B wordt ingebracht wordt beschreven in bijlage 1 bij deze 
overeenkomst. De waarde van hetgeen door maat B wordt ingebracht bedraagt € .............,.. 

 
 2.5 Partijen worden voor de waarde van hun inbreng in de boeken van de maatschap 

gecrediteerd. 
 
eventueel: Ter zake van ieders inbreng zijn partijen over en weer geen vergoeding verschuldigd. 
OF 
eventueel Een verschil in inbreng in de maatschap wordt door de betreffende maat rechtstreeks 

vergoed aan de andere maat. 
 
  2.6 Na de inbreng en de verrekening daarvan is elk der partijen gerechtigd tot een 

onverdeeld, onderling gelijk aandeel in het maatschapsvermogen OF zijn de maten als volgt 
tot het maatschapsvermogen gerechtigd: 

 Maat A  ……% 
 Maat B  ……% 
 
 2.7 Er is een maatschapskas en er worden op naam van de maatschap rekeningen 

geopend bij de [naam bank] te [plaats]. 
 
 28 De maten storten op deze gezamenlijke bankrekening een jaarlijks nader overeen te 

komen bedrag om de liquiditeit van de maatschap te waarborgen. De door de maten 
persoonlijk ontvangen opbrengsten ten behoeve van de maatschap moeten binnen ….. 
dagen na ontvangst op deze gemeenschappelijke rekening worden gestort. De stortingen 
van partijen worden in de boeken van de maatschap gecrediteerd.  

 
  2.9 Iedere maat kan ten behoeve van de maatschap de naleving van de verplichting tot 

inbreng als omschreven in dit artikel vorderen. 
 
  

  



 

 

2.10 Een maat kan niet beschikken over zijn/haar aandeel in een tot het 
maatschapsvermogen behorend goed of over zijn/haar aandeel in het 
maatschapsvermogen. Het aandeel in het maatschapsvermogen of in een tot het 
maatschapsvermogen behorend goed kan tevens niet als zekerheid gesteld worden voor 
een persoonlijke schuld. 

 

 3. Nevenfuncties en revenuen uit nevenfuncties 
 3.1 Het is aan ieder der maten verboden, zonder schriftelijke toestemming van de andere 

maat/maten, om voor eigen rekening een tandartsenpraktijk uit te oefenen of bij de 
uitoefening van een dergelijke praktijk rechtstreeks, direct of indirect, middellijk of 
onmiddellijk, of zijdelings betrokken te zijn. 

 
 3.2 De maten verbinden zich tegenover elkaar buiten de maatschapspraktijk geen andere 

functies casu quo werkzaamheden, al dan niet op medisch gebied, te zullen aanvaarden 
casu quo te zullen vervullen, dan die waarover onderling overeenstemming bestaat. 

 
 3.3 Iedere maat heeft het recht om een functie uit te oefenen die volledig vervuld wordt in 

zijn/haar vrije tijd en die op geen enkele wijze het belang van de vennootschap schaadt. 
 
 3.4 Tot de inkomsten en kosten van de maatschap behoren tevens de inkomsten en kosten 

die voortvloeien uit de functies die partijen ieder voor zich, met instemming van de andere 
maat/maten, vervullen op tandheelkundig gebied, al dan niet in dienstbetrekking, 
uitgezonderd die waarvan partijen overeenkomen dat zij niet tot de inkomsten en kosten 
van de maatschap behoren. 

 

 4. Boekhouding en administratie 
 4.1 De boekhouding van de maatschap wordt in onderling overleg ingericht en omvat zowel 

de medische als de financiële administratie van de maatschap. 
 
 4.2 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar (voor de eerste maal echter van 

……………… 20….. tot 1 januari 20….). Tenminste één maal per jaar worden door de 
maten binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en 
lasten, hierna te noemen: jaarstukken, opgemaakt, welke vervolgens aan alle maten in 
concept ter beschikking worden gesteld. Jaarlijks kunnen de maten het besluit nemen de in 
dit lid genoemde termijn te verlengen met een periode van ten hoogste zes maanden. 

 
 4.3 Indien één van de maten niet met de inhoud van de jaarstukken akkoord gaat, zal hij/zij 

zijn/haar bezwaren daartegen uiterlijk één maand na ontvangst van de 
concept-jaarrekening aan de andere maat/maten kenbaar moeten maken.  

 
 4.4 Indien binnen 4/6/8 weken nadat één van de maten zijn/haar bezwaren tegen de inhoud 

van de jaarstukken kenbaar heeft gemaakt geen overeenstemming over de inhoud van de 
jaarstukken is bereikt, zal een geschil aanwezig zijn als bedoeld in artikel 20. 

 
 4.5 Tenminste eenmaal per jaar zal een maatschapsvergadering gehouden worden waarbij 

alle maten aanwezig zijn en waarin de jaarstukken worden vastgesteld en door de maten 
ondertekend. Blijven partijen met die vaststelling en/of ondertekening in gebreke gedurende 
een termijn van een maand na ontvangst, dan kan geen partij zich tegen de inhoud van die 
stukken meer verzetten en staat deze tussen partijen onherroepelijk vast. 

 

 5. Winstdeling 
 5.1. Onder omzet wordt verstaan de bruto-opbrengst van de gezamenlijk door de maten 

uitgeoefende praktijk, vermeerderd met de overige inkomsten die aan de maatschap 
worden toegerekend, zoals vacatiegelden en overige inkomsten uit tandheelkundige 
functies [optioneel: en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen]. Daarbij worden 
reiskostenvergoedingen en dergelijke emolumenten buiten beschouwing gelaten. 



 

 

 Tevens komen ten gunste van maatschap de brutosalarissen van partijen, krachtens 
dienstbetrekkingen evenals overige revenuen uit nevenactiviteiten volgens artikel 3 lid 4 tot 
de inkomsten van de maatschap behorend. Onder "brutosalarissen" wordt hier verstaan de 
brutosalarissen en toelagen, exclusief pensioenrechten, verminderd met eigen bijdragen 
voor pensioenregelingen en inhoudingen krachtens de werknemersverzekeringen en de 
ZVW.  

 
 5.2. Onder winst van de maatschap zal worden verstaan de bruto-opbrengst van de 

gezamenlijk door de maten uitgeoefende praktijk, vermeerderd met de overige inkomsten 
die aan de maatschap worden toegerekend [optioneel: uitkeringen uit 
beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekeringen daaronder begrepen] en verminderd met 
alle kosten en uitgaven die door de gemeenschappelijke uitoefening van de praktijk en door 
het vervullen van de nevenactiviteiten zijn veroorzaakt.  

 
 5.3. De winst van de maatschap zal door de maten worden genoten in verhouding tot ieders 

gerechtigdheid in de praktijk zoals bepaald in artikel 2 lid 6.  
  

OF 
  

5.3 Omtrent de verdeling van de winst maken de maten de volgende afspraken: 
a. de omzet wordt toegerekend aan de maten waarbij de toerekening is gerelateerd aan 
ieders aandeel in de omzet, verminderd met ieders aandeel in de techniekkosten; 
b. de verdeling van vaste kosten en uitgaven en variabele kosten en uitgaven wordt 
uitgevoerd volgens de afzonderlijke aan deze overeenkomst gehechte lijst; 
c. het saldo van het aan een maat toe te rekenen aandeel in de totale omzet als bedoeld 
onder a. verminderd met haar/zijn aandeel in de kosten als bedoeld onder b. vormt het aan 
een maat toe te rekenen aandeel in de winst dan wel in het verlies. 
 

 OF 
 
 5.3 Omtrent de verdeling van de winst maken de maten de volgende afspraken: 
 a. ten laste van de winst wordt gebracht een primaire vergoeding voor de arbeidsinbreng 

van de maten, welke primaire vergoeding wordt vastgesteld op de door een maat 
persoonlijk gerealiseerde bruto-omzet, verminderd met de daarop drukkende kosten voor 
techniekwerkstukken en de overige aan een maat toe te rekenen directe kosten zoals 
bedoeld in artikel 5 lid 4;  

 b. nadat de winst is verminderd met het winstaandeel als bedoeld onder letter a, zal het 
aldus resterende winstsaldo respectievelijk verliessaldo door de maten worden genoten 
respectievelijk gedragen in verhouding tot ieders gerechtigdheid in de praktijk zoals bepaald 
in artikel 2 lid 6. 

  
 5.4 Tot de gemeenschappelijk gedragen praktijklasten worden niet gerekend de kosten 

voor [optioneel] vervoer, beroepskleding, contributies, vakliteratuur, telefoon-privé, 
persoonlijke verzekeringen, de kosten voor het bijwonen van medische congressen en/of 
vergaderingen en afschrijvingen op niet tot de maatschap behorende activa. 

 
 5.5 Iedere partij zal periodiek voor zijn/haar particuliere uitgaven, in mindering op zijn/haar  

aandeel in de winst, kunnen disponeren over zodanige bedragen als de gelden der 
maatschap toelaten, in onderling overleg te bepalen op voor partijen gelijke sommen en 
onder gehoudenheid het mogelijk teveel genotene te restitueren. 

 
 5.6 a In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de arbeidsongeschikte maat, indien de 

arbeidsongeschiktheid het gevolg is van schuld van één of meerdere derden, gedurende de 
tijd dat hij/zij zijn/haar werkzaamheden niet zal kunnen verrichten geen recht op een 
winstaandeel zoals bepaald in artikel 5 lid 3. 

 



 

 

 b De betreffende maat behoudt het recht om voorschotten op te nemen op dezelfde basis 
als ware zijn/haar verhindering veroorzaakt door ziekte. 

 
 c Indien de betrokken maat aantoont dat hij/zij de door derden veroorzaakte 

inkomensschade niet of niet geheel kan verhalen, zijn de andere maten gehouden uit de 
opbrengst van de maatschapspraktijk uit te keren een bedrag dat overeenkomt met hetgeen 
hij/zij zou hebben genoten, indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg was geweest van 
ziekte. 

 
 5.7 Indien op grond van verminderde arbeidsprestaties door één van de maten de 

winstverdeling kennelijk tot een onbillijke verdeling van de winst leidt en de maten onderling 
niet tot een billijker regeling kunnen besluiten zal een geschil als bedoeld in artikel 20 
aanwezig zijn. 

  

 6. Bevoegdheden en besluitvorming 
 6.1 Iedere maat is bevoegd ten name van de maatschap en haar maten 

beheershandelingen te verrichten in het kader van de normale dagelijkse uitoefening van de 
tandartsenpraktijk, ter verwezenlijking van het doel van de maatschap, zoals het uitgeven 
en ontvangen van gelden en het verbinden van de maatschap aan derden en omgekeerd. 

 
 6.2 Voor het verrichten van beschikkingshandelingen is de medewerking van beide/alle 

maten vereist. Onder beschikkingshandelingen worden onder meer verstaan: 
 6.2.1 het overdragen aan derden van een aandeel in het maatschapsvermogen of het doen 

toetreden van andere maten tot de maatschap; 
 6.2.1 het voor de maatschap optreden in rechte of het treffen van schikkingen anders dan 

ter zake van vorderingen of schulden onder [bedrag] 
 6.2.3 het aangaan van verbintenissen welke de som van [bedrag] ineens of [bedrag] per 

maand te boven gaan, anders dan in spoedeisende gevallen; 
 6.2.4 het aannemen en ontslaan (anders dan om dringende redenen in de zin van artikel 7: 

678 van het Burgerlijk Wetboek) van personeelsleden en het vaststellen of wijzigen van de 
desbetreffende arbeidsvoorwaarden;  

 6.2.5 het verhuren, bezwaren of verkopen van het praktijkhuis of overige activa; 
 6.2.6 het uitvoeren van handelingen buiten de doelstelling van de maatschap; 
 6.2.7 enige andere handeling die naar zijn aard of inhoud van gelijke aard is als de hiervoor 

genoemde handelingen. 
 
 6.3 Besluiten kunnen alleen genomen worden door alle maten gezamenlijk en met 

unanimiteit van stemmen. 
 

 7. Werkverdeling en huishoudelijk reglement 
 7.1 De werkzaamheden ten behoeve van de maatschap zullen in onderling overleg worden 

verdeeld. 
 
 7.2 Er wordt te allen tijde rekening gehouden met de vrije tandartsenkeuze van patiënten. 
 
 7.3 De avond-, nacht-, en weekenddiensten zullen door de vennoten ieder voor een gelijk 

deel worden verricht. 
 
 7.4 De maten kunnen een huishoudelijk reglement opstellen waarin hun werkzaamheden 

en de organisatie van de praktijk nader worden geregeld. In dit reglement kan tevens een 
regeling worden getroffen over het gebruik van de behandelkamers en de overige 
faciliteiten in het praktijkpand. 

 
  

  



 

 

8. Kwaliteitsbewaking 

 Alle maten spannen zich in om de tandheelkunde op een hoog niveau te beoefenen. De 
maten blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en passen deze 
verantwoord toe. Zij volgen jaarlijks bij- en nascholingen en bieden elkaar de mogelijkheid 
tot intercollegiaal overleg. [optioneel] Alle maten laten zich inschrijven in het 
Kwaliteitsregister Tandartsen en zorgen voor een tijdige herregistratie. 

 

 9. Aansprakelijkheid bij beroepsuitoefening 
 9.1 De maten treden bij de praktijkuitoefening volledig zelfstandig en onder volledig behoud 

van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun werk als tandarts onder eigen naam naar 
buiten op en aanvaarden ten aanzien van dit handelen en/of nalaten daarvan volledig 
zelfstandige aansprakelijkheid tegenover derden. 

 
 9.2 Voor opdrachten die de maatschap aangaan is iedere maat voor het geheel 

aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan 
hem/haar kan worden toegerekend. De maat aan wie de bedoelde tekortkoming niet kan 
worden toegerekend heeft een regresrecht op de maat aan wie de bedoelde tekortkoming 
wel kan worden toegerekend, indien ter zake van deze tekortkoming verhaal wordt 
gepleegd op het vermogen van de maatschap. 

 
 9.3 De maten verplichten zich om voor de duur van de overeenkomst te voorzien in een 

adequate klachtenregeling alsmede om [optioneel: bij één verzekeringsmaatschappij] een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten met een toereikende en een voor de 
beroepsgroep gebruikelijke dekking en onder overeenkomstig gebruikelijke voorwaarden. 

  

 10. Vakantie en verlof 
 10.1 De maten hebben ieder recht op …. werkdagen vakantie en verlof voor studie, 

bijscholing en/of bezoeken van congressen en/of symposia, gerelateerd aan een 
tijdsinspanning van …. uur per week. 

 
 10.2 De maten nemen de vakantie- en verlofdagen in onderling overleg op, waarbij ten 

hoogste [aantal] werkdagen achtereen mogen worden opgenomen. Onder een werkdag 
wordt verstaan elke dag, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. 

 
 10.3 De maten hebben recht op verlof buiten de in lid 1 genoemde dagen, indien dit verlof 

nodig is in verband met de verzorging van of zorgverlening aan partner, kinderen of anderen 
aan wie op grond van maatschappelijke opvattingen bijstand dient te worden verleend. 

 

 11. Waarneming en arbeidsongeschiktheid 
 11.1. De maten nemen voor elkaar waar bij afwezigheid van één van hen. De waarneming 

beperkt zich tot: 
 11.1.1 bij arbeidsongeschiktheid of afwezigheid als gevolg van de omstandigheden bedoeld 

in artikel 10 lid 3: de afwikkeling van alle zich voordoende spoedgevallen, het houden van 
spreekuren en - voor zover noodzakelijk - afwerking van nog niet voltooide behandelingen 
waarvan de voltooiing geen uitstel kan vergen; 

 11.1.2 tijdens vakantie en andere vrijwillige afwezigheid als bedoeld in artikel 10 lid 1: 
afwikkeling van alle zich voordoende spoedgevallen. 

  
11.2. Binnen de maatschap vindt ter zake van waarneming geen nadere verrekening tussen 
partijen plaats. De maat die waarneemt tijdens de afwezigheid als bedoeld in artikel 11 lid 1 
declareert de waargenomen prestatie voor eigen rekening. 

  
11.3 Wanneer een maat door arbeidsongeschiktheid of anderszins langdurig niet in staat is 
om de praktijk uit te oefenen, zal deze maat, of indien deze maat daartoe niet in staat is 
zal/zullen de andere maat/maten, een waarnemer aanstellen. Hij/zij zal over de persoon 
van de waarnemer overleg plegen met de andere maat/maten. De kosten verbonden aan 



 

 

de waarneming komen ten laste van het winstaandeel van de afwezige maat. De afwezige 
maat behoudt zijn/haar rechten op het volle aandeel in de winst. 

  
 11.4 Ieder der maten verbindt zich om [voor eigen rekening] een verzekering af te sluiten en 

in stand te houden voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of 
ongeval. De rechten op de uitkering komen toe aan de maten persoonlijk/aan de 
maatschap. 

 

 12. Blijvende partiële arbeidsongeschiktheid 
 12.1 In geval van blijvende partiële arbeidsongeschiktheid verplichten de maten zich om te 

streven naar een regeling, die de partieel arbeidsongeschikte maat in staat stelt de praktijk 
voor een gedeelte te blijven uitoefenen in maatschapsverband, tegen een alsdan opnieuw 
te bepalen winst- en werkverdeling. 

 
 12.2 Van blijvende (partiële) arbeidsongeschiktheid is sprake als een maat niet in staat is 

om het beroep voor tenminste ….% van een fulltime arbeidsinspanning van 40 uur, naar 
behoren uit te oefenen. Hiervan is in ieder geval sprake indien deze arbeidsongeschiktheid 
tenminste twaalf maanden achtereen heeft geduurd en er geen reëel uitzicht bestaat op 
hervatting van de werkzaamheden voor de maatschap voor het genoemde percentage, 
binnen drie maanden na afloop van de periode van twaalf maanden. De blijvende (partiële) 
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de overige maat/maten op grond van een 
rapport uitgebracht door de keurende instantie van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar 
van de arbeidsongeschikte maat. 

  

 13. Beëindiging van de maatschap  

 De maatschap wordt [ten aanzien van één der maten] ontbonden: 
 13.1 door opzegging door één der maten aan de andere maat/maten, met inachtneming van 

een opzegtermijn van drie/zes/negen/twaalf maanden, met dien verstande dat een 
dergelijke opzegging niet zal kunnen leiden tot beëindiging voordat twee jaar na de 
aanvangsdatum van deze overeenkomst zijn verstreken / vóór ..................... 20... 

 
 13.2.1 door opzegging van één der maten door de andere maat/maten, mits eenstemmig, 

met onmiddellijke ingang, om een dringende aan de betrokken maat onverwijld 
meegedeelde reden. Een dringende reden is aanwezig wanneer zich met betrekking tot één 
der maten een situatie voordoet, waarin van de andere maat/maten niet in redelijkheid kan 
worden gevergd dat hij/zij de samenwerking met deze maat voortzet/voortzetten. 

 13.2.2 Van een dringende reden is in ieder geval sprake: 
 a. indien deze maat surseance van betaling heeft gekregen of de Wet schuldsanering 

natuurlijke personen van toepassing is verklaard en de maatschap hier op enigerlei wijze 
hinder van ondervindt. De ontbinding vindt plaats op de dag waartegen is opgezegd, waarbij 
geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen; 

 b. indien deze maat onder curatele wordt gesteld, gelijk mede bij de benoeming van een 
beheerder of bewindvoerder krachtens enige wetsbepaling. De ontbinding vindt plaats op 
de dag waartegen is opgezegd, waarbij geen opzegtermijn in acht behoeft te worden 
genomen; 

 c. indien deze maat bij onherroepelijke uitspraak de bevoegdheid is ontzegd 
werkzaamheden als tandarts te verrichten. De ontbinding vindt plaats op de dag waartegen 
is opgezegd, waarbij geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen; 

 d. indien sprake is van blijvende algehele of partiële arbeidsongeschiktheid van deze maat, 
waardoor hij/zij niet in staat is het beroep naar behoren uit te oefenen. De blijvende 
(partiële) arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op de wijze zoals bepaald in artikel 12 lid 
2 van deze overeenkomst. 

 
 13.3 door overlijden, faillissement, of, indien de betreffende maat een rechtspersoon is, 

door het ophouden te bestaan, met onmiddellijke ingang. 
 



 

 

 13.4 door het bereiken van de leeftijd van ….. jaar, tegen het einde van de betreffende 
maand. 

 
 13.5 door een daartoe strekkende overeenkomst van de maten, met inachtneming van 

hetgeen ter zake is bepaald. 
 
 13.6 Ten aanzien van de maat die in de maatschap deelneemt middels een besloten 

vennootschap wordt de maatschap bovendien ontbonden indien: 
 a. de genoemde omstandigheden zich voordoen met betrekking tot degene die als directeur 

en aandeelhouder onmiddellijk of middellijk de besloten vennootschap beheerst; 
 b. indien en zodra de onder a bedoelde directeur en aandeelhouder minder dan 85% van de 

aandelen van de besloten vennootschap bezit; 
 c. indien de betreffende besloten vennootschap in staat van faillissement wordt verklaard, 

dan wel surseance van betaling heeft verkregen. 
 

 14. Gevolgen van beëindiging - Algemeen 
 14.1. Bij het einde van de overeenkomst eindigt de samenwerking van partijen [ ten aanzien 

van de betrokken maat]. De maat, die de samenwerking heeft opgezegd of aan wie de 
samenwerking is opgezegd of ten aanzien van wie de omstandigheden aan de orde zijn als 
bedoeld in artikel 13 lid 3, 13 lid 4, 13 lid 5 of 13 lid 6 wordt aangemerkt als de vertrekkende 
maat. Onder "vertrekkende maat" wordt in het hierna volgende ook begrepen de erven van 
een overleden maat.  

  
 14.2 Bij het einde van de samenwerking als bedoeld in artikel 13 tegen enig tijdstip 

gedurende de loop van een kalenderjaar, zal per datum van beëindiging een balans en een 
staat van baten en lasten, conform het bepaalde in artikel 4, worden opgemaakt. 

 
 14.3 Bij het einde van de samenwerking als gevolg van het bepaalde in artikel 13 lid 1 wordt 

praktijk van de maatschap slechts voortgezet indien de overblijvende maat/maten hiermee 
met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen een periode van 2/3/4 weken, 
instemt/instemmen. 

 
 14.4 bij het einde van de samenwerking als gevolg van één van de overige bepalingen in 

artikel 13 wordt de praktijk van de maatschap door de overblijvende maat/maten voortgezet.  
  

 15. Gevolgen van beëindiging - Voortzetting  

 15.1 Indien de praktijk van de maatschap wordt voortgezet krachtens artikel 14 lid 3 of 
artikel 14 lid 4, wordt het aandeel van de vertrekkende maat in het vermogen van de 
maatschap toegedeeld aan de voortzettende maat / maten. Onder dit aandeel worden de 
schulden behorend tot het vermogen van de maatschap begrepen. 

  
 15.2 In verband met de voortzetting van de praktijk worden onder het vermogen van de 

maatschap begrepen alle aan de uitoefening van de praktijk dienstige materiële zaken, ook 
indien deze tot het persoonlijke ondernemingsvermogen van de vertrekkende maat 
behoren [optioneel] met uitzondering van het aandeel van de vertrekkende maat in het 
praktijkpand. 

 
 15.3 Bij voortzetting van de praktijk als bedoeld in artikel 15 lid 1 vergoedt/vergoeden de 

voortzettende maat/maten aan de vertrekkende maat een bedrag dat gelijk is aan de 
waarde van diens aandeel in het vermogen van de maatschap. Indien de waarde van dit 
aandeel negatief is, vergoedt de vertrekkende maat dit bedrag aan de voortzettende 
maat/maten. 

 
 15.4 De waarde van diens aandeel in het vermogen van de maatschap zal aan/door de 

vertrekkende maat worden betaald in contanten of op een andere tussen partijen 
overeengekomen wijze, binnen 30 dagen nadat partijen overeenstemming over de hoogte 



 

 

van het bedrag en eventuele overige condities hebben bereikt. 
 

 16. Waardebepaling bij voortzetting 
 16.1 De waarde van het vermogen van de maatschap als bedoeld in artikel 15 lid 2 zal 

tussen de maten worden bepaald met inachtneming van de alsdan geldende normen en 
omstandigheden. 

 
 OF 
 
 16.1 De waarde van het vermogen van de maatschap als bedoeld in artikel 15 lid 2 zal 

tussen de maten als volgt worden bepaald: 
 a. De waarde van het praktijkpand zal, op basis van onderhandse verkoop aan de meest 

biedende derde, worden vastgesteld door een deskundige, door de maten aan te stellen; 
 OF 
  worden vastgesteld op het gemiddelde van twee taxaties, één door een deskundige 

aangesteld door de vertrekkende maat en één door een deskundige, aangesteld door de 
overblijvende maat/maten; 

 OF 
 worden vastgesteld door drie deskundigen, van welke elk der partijen telkens één benoemd 

en de aldus aangestelden gezamenlijk de derde; 
 b. De waarde van de voorraad medicamenten en tandheelkundige verbruiksmaterialen zal 

worden vastgesteld op de meest actuele inkoopwaarde; 
 c. De waarde van alle zaken, voorkomend in het leveringsprogramma van dental depots, 

anders dan voorraden als hiervoor bedoeld, zal worden vastgesteld door een deskundige, 
door de maten gezamenlijk aan te wijzen; 

 d. De waarde van alle overige zaken, evenals de waarde van de verbouwing en aanpassing 
van het praktijkpand, voor zover niet begrepen in de waarde van het praktijkpand zelf, zal 
worden vastgesteld op de boekwaarde, waaronder hier wordt verstaan de historische 
kostprijs verminderd met de afschrijvingen op basis van de fiscaal gangbare 
afschrijvingstermijnen; 

 e. De waarde van de uitstaande vorderingen zal worden vastgesteld op de nominale 
waarde, verminderd met de vermoedelijk oninbare vorderingen. Een vordering is 
vermoedelijk oninbaar als de betalingstermijn [aantal] maanden is overschreden; 

 f. De waarde van de goodwill zal worden vastgesteld op basis van in de tandheelkunde 
gangbare normen, gebaseerd op informatie van de NMT. 

 
 16.2 De waarde van het aandeel van de vertrekkende maat in het vermogen van de 

maatschap zal worden vastgesteld op basis van diens gerechtigdheid tot het vermogen als 
bedoeld in artikel 2 lid 6, verminderd met diens aandeel in de schulden en overige 
verplichtingen die behoren tot het vermogen van de maatschap. 

  

 17. Levering 
 10.1 De juridische levering van het aandeel in eigendom van de maatschapspraktijk door de 

uitgetreden maat aan de overblijvende maat/maten, geschiedt op een tussen partijen nader 
overeen te komen datum en wijze. 

  
10.2 De uitgetreden maat verbindt zich al hetgeen te doen dat nodig is voor de levering van 
diens aandeel in het eigendom van de maatschapspraktijk alsmede de levering van het 
eigendom van de aan de praktijkvoering dienstige materiële zaken, niet behorend tot het 
vermogen van de maatschap, aan de overblijvende maat/maten. 
 

 10.3 Voor zover nodig verleent de uitgetreden maat hierbij een onherroepelijke volmacht 
aan de overblijvende maat/maten om alle noodzakelijke leveringshandelingen te verrichten 
nodig voor de levering van diens aandeel in het eigendom van de maatschapspraktijk en het 
eigendom van de overige materiële zaken als bedoeld in artikel 10 lid 2 en daartoe alle 
benodigde akten en stukken te tekenen, daaronder in het bijzonder begrepen de 



 

 

mededeling aan degene(n) tegen wie de desbetreffende rechten worden uitgeoefend. 
   

 18. Volledige ontbinding 
 De maatschap wordt in haar geheel ontbonden: 
 a. in de gevallen waarin dat uit de maatschapsovereenkomst blijkt; 
 b. ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst van de maten; 
 c. in het geval na uittreding van één of meerdere maten niet tenminste twee maten 

overblijven; 
 d. ingeval van het uitblijven van de instemming door de overblijvende maat/maten als 

bedoeld in artikel 14 lid 3; 
 e. indien bij voortzetting van de praktijk van de maatschap de maten niet tot 

overeenstemming komen over de waarde en overige condities; 
 f. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. 

 

 19. Vereffening en verdeling 
 19.1 Bij een ontbonden maatschap geschiedt de vereffening door de gewezen maten 

gezamenlijk, tenzij bij of krachtens de overeenkomst anders is bepaald. 
 
 19.2 Op de vereffening zijn de bepalingen van Boek 3 titel 7 BW van toepassing. 
 
 19.3 De vereffenaar(s) is/zijn gehouden tot een behoorlijke vervulling van zij/haar/hun taak 

en bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die strekken tot het vereffenen, verdelen 
en tot afwikkeling brengen van het vermogen van de ontbonden maatschap.  

  
  20. Geschillenregeling 
 20.1 Alle geschillen welke tussen de maten mochten opkomen, zowel juridische als 

feitelijke, ook al worden zij slechts door één partij als zodanig beschouwd, met betrekking 
tot de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, zullen de maten in eerste instantie 
gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De kosten verbonden aan de 
mediation zullen worden gedragen door de maatschap. 

 
 20.2 Indien de maten er niet in slagen om via mediation tot een oplossing van het geschil te 

komen, staat het de maten, althans één der maten, vrij om het geschil in rechte aanhangig 
te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter. De kosten verbonden aan de 
gerechtelijke procedure komen voor rekening van elke maat afzonderlijk. 

 
 
 Aldus overeengekomen, in ..........voud opgemaakt en ondertekend te .............. op ............ 

20 ... 
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