
 

 

 
   
 
 
 
 
 

 Overeenkomst van samenwerking 
 

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 partij 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 partij B 
 gezamenlijk te noemen: partijen 
 
 
in aanmerking  
nemende:  dat partijen hun te ................ gevestigde/te vestigen tandartsenpraktijken in samenwerking 

willen uitoefenen; 
 dat partijen daarbij als gemeenschappelijk uitgangspunt hebben gelijkgerichte opvattingen 

over de tandheelkundige verzorging van de patiënten; 
 dat zij deze opvattingen in de samenwerking met elkaar willen verwezenlijken door 

nagenoeg gelijk geaarde praktijkvoering in een gezamenlijk praktijkpand; 
 dat partijen een nadere regeling wensen vast te leggen voor de onderlinge betrekkingen in 

de door hen beoogde samenwerking; 
 
komen overeen  
als volgt: 

 1. Doelomschrijving 
 1.1 Deze overeenkomst gaat in op .............20.... Partijen oefenen vanaf die datum hun 

tandartsenpraktijk uit in samenwerking met elkaar, maar elk zelfstandig en voor eigen 
rekening en risico. 

 
 1.2 Partijen voeren ieder voor hun praktijk de financiële alsmede de tandheelkundige 

administratie. Partijen verlenen elkaar volmacht tot inzage in ieders tandheelkundige 
administratie, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de collegiale waarneming in 
geval van tijdelijke afwezigheid.  

 
 1.3 Partijen regelen in overleg het afzonderlijke respectievelijk gemeenschappelijke gebruik 

van de verschillende ruimten in het praktijkpand. 
 
 1.4 Partijen zullen met inachtneming van ieders zelfstandigheid elkaar steunen bij de 

uitoefening van hun beroep en steeds overleg plegen over de wezenlijke onderdelen van de 
beroepsuitoefening. Daartoe behoort in elk geval de vorming van een pool, waartoe partijen 



 

 

activa en/of arbeidskrachten beschikbaar stellen, waarbij separaat de afspraken over de 
verdeling van deze pool zullen worden vastgelegd. 

 
 1.5 Partijen nemen - zonder uitdrukkelijke, van geval tot geval te geven toestemming - de 

behandeling van elkaars patiënten niet over, anders dan bij waarneming in geval van 
tijdelijke afwezigheid. 

 

 2. Investering 
 2.1 Partijen investeren ieder voor eigen rekening in de inrichting van hun eigen 

behandelkamer(s) alsmede in de overige faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van hun zelfstandige tandartsenpraktijken. 

 
 2.2 Onder een investering voor eigen rekening wordt mede verstaan een gezamenlijke 

investering met de andere partij /partijen, leidend tot het gezamenlijke, onverdeelde 
eigendom van: 

 het praktijkpand; 

 de verbouwing en aanpassing van het praktijkpand (en de aanleg van de daarbij 
behorende tuin); 

 de stoffering, meubilering, lichtarmaturen en overige inrichting (in de meest 
uitgebreide zin) van gemeenschappelijk te gebruiken ruimten in het praktijkpand; 

 de technische voorzieningen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de 
compressor, afzuiginstallatie, ICT-voorzieningen, röntgeninstallatie en  
sterilisatie-apparatuur.  

De gezamenlijk verkregen activa wordt ter beschikking gesteld aan de pool als bedoeld in 
artikel 1.4. 

 
 2.3 Partijen huren het praktijkhuis zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, in die zin dat 

tussen hen vaststaat (wie ook tegenover de verhuurder als huurder bekend mag zijn), dat bij 
ontstentenis van één van hen de ander de huurovereenkomst voor zover mogelijk zal 
voortzetten. 

 
 2.4 De financiering van de gezamenlijke investeringen geschiedt mogelijk uit gezamenlijke 

geldleningen en overigens uit door partijen zelf verworven middelen. 
 

 3. Kostendeling 
 3.1 Voor eigen rekening van elke partij blijven alle door hem/haar gemaakte praktijkkosten 

die voortvloeien uit de uitoefening van hun zelfstandige tandartsenpraktijken. 
 
 3.2. Onder de praktijkkosten bedoeld in artikel 3.1 worden begrepen de kosten 

voortvloeiende uit de verdeling van de pool, als bedoeld in artikel 1.4. 
 
 3.3 Partijen dragen gezamenlijk, ieder voor de helft / een gelijk deel de kosten 

voortvloeiende uit de samenwerking, waaronder de kosten uit de (duur)overeenkomsten 
opgenomen in bijlage 2 bij deze overeenkomst, ongeacht welke partij als penvoerder 
optreedt. Na het einde van elk kalenderjaar wordt daartoe een overzicht opgesteld, waaruit 
het totaal van de kosten en ieders aandeel daarin blijkt. 

  
 

 4. Bevoegdheden 
 4.1 De samenwerking wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle partijen 

gezamenlijk. 
  
 4.2 Een partij kan slechts in naam van de samenwerking handelen wanneer hij / zij hiertoe 

door de andere partijen gemachtigd is. 
  



 

 

 
 4.3 . Besluiten kunnen alleen genomen worden door alle partijen gezamenlijk en met 

unanimiteit van stemmen. 
 

 5. Waarneming 
 5.1. De partijen nemen voor elkaar waar bij afwezigheid van één van hen. De waarneming 

beperkt zich tot: 
 5.1.1 bij arbeidsongeschiktheid of afwezigheid als gevolg van bijzondere omstandigheden: 

de afwikkeling van alle zich voordoende spoedgevallen en - voor zover noodzakelijk - 
afwerking van nog niet voltooide behandelingen waarvan de voltooiing geen uitstel kan 
vergen; 

 5.1.2 tijdens vakantie en andere vrijwillige afwezigheid: afwikkeling van alle zich 
voordoende spoedgevallen. 

  
5.2. Binnen de samenwerking vindt ter zake van waarneming geen nadere verrekening 
tussen partijen plaats. De partij die waarneemt tijdens de afwezigheid als bedoeld in artikel 
5 lid 1 declareert de waargenomen behandeling voor eigen rekening. 

  
5.3 Wanneer een partij door arbeidsongeschiktheid of anderszins langdurig niet in staat is 
om de praktijk uit te oefenen, zal deze partij, of indien deze partij daartoe niet in staat is 
zal/zullen de andere partij/partijen, een waarnemer aanstellen. De kosten verbonden aan 
de waarneming komen ten laste van de afwezige partij. 

  

 6. Einde 
 Deze overeenkomst wordt beëindigd: 
 6.1 Door opzegging door één der partijen 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 ingangsdatum van deze 
overeenkomst zijn verstreken/vóór  .................... 20..... 

 
 6.2 Door overlijden van één der partijen, met onmiddellijke ingang. 
 

 7. Gevolgen van beëindiging - Algemeen 
 7.1 Bij het einde der overeenkomst eindigt de samenwerking van partijen. Als gevolg van 

het einde van de samenwerking eindigt tevens de pool als bedoeld in artikel 1.4 en wordt 
deze tussen partijen verdeeld. 

  
 7.2 Elk der partijen is gerechtigd tot voortzetting van zijn / haar praktijk in het praktijkpand. 

Elk der partijen is gehouden een regeling tot stand te brengen die deze voortzetting mogelijk 
maakt. 

 
 7.3 Elk der partijen is gerechtigd tot overdracht van zijn / haar praktijk. De opvolger is 

gerechtigd tot voorzetting van de praktijk in het praktijkhuis. 
 
 7.4 Elk der partijen is gerechtigd tot het verplaatsen van zijn / haar praktijk en voortzetting 

daarvan elders ter plaatse. 
 
 7.5 In het geval van overlijden van één der partijen worden deze rechten geacht te zijn 

overgegaan op diens erven. 
 

 8. Gevolgen van beëindiging – voortzetting in het praktijkpand 
 8.1 Als bij het einde van de samenwerking partijen hun zelfstandige tandartsenpraktijken in 

het praktijkpand willen voortzetten, is elk der partijen gehouden een regeling te treffen met 
de andere partij betreffende het medegebruik van de zaken in het gezamenlijke, 
onverdeelde eigendom.  

 



 

 

 8.2 In deze regeling zijn tevens afspraken betreffende de (duur)overeenkomsten als 
vermeld in bijlage 2 opgenomen. 

 
 8.3 Partijen dragen ieder voor de helft / een gelijk deel de kosten voortvloeiende uit het 

gebruik van de zaken in gezamenlijk onverdeeld eigendom alsmede uit de 
(duur)overeenkomsten als vermeld in bijlage 2, ongeacht verschillen in gebruik of nut en 
ongeacht welke partij als penvoerder optreedt.  

 
 8.4 Indien partijen er niet in slagen om een regeling als bedoeld in artikel 8.1 tot stand te 

brengen, dan wordt deze regeling in opdracht van partijen opgesteld door [naam adviseur] / 
een dan door partijen gezamenlijk aan te stellen adviseur. 

 

 9. Gevolgen van beëindiging – beëindiging praktijk door een partij 
 9.1 Indien bij het einde van de samenwerking een partij de uitoefening van zijn / haar 

zelfstandige tandartsenpraktijk beëindigt, heeft / hebben de andere partij / partijen 
gedurende 1/2/3 maanden het voorkeursrecht tot overname van de praktijk. 

 
 9.2 De waarde van de praktijk zal tussen partijen worden bepaald met inachtneming van de 

alsdan geldende normen en omstandigheden, met dien verstande dat de waarde van zaken 
in gezamenlijk onverdeeld eigendom zal worden vastgesteld als volgt: 

 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 alle zaken, voorkomend in het leveringsprogramma van dental depots zal 

worden vastgesteld door een deskundige, door de maten gezamenlijk aan te wijzen; 
 c. 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; 

  
 9.3. Indien de andere partij /partijen niet of niet op tijd gebruik maken van het voorkeursrecht 

tot overname, kan de uittredende partij zijn / haar praktijk, waaronder begrepen het aandeel 
in zaken in gezamenlijk onverdeeld eigendom, overdragen aan een opvolger, onder 
voorbehoud van het laatste recht van koop van de andere partij / partijen. De uittredende 
partij is gehouden om de voorwaarden voor de overdracht van zijn / haar praktijk voor te 
leggen aan de andere partij / partijen. Indien deze niet binnen acht werkdagen aangeeft dat 
hij /zij de praktijk alsnog tegen gelijke voorwaarden en zonder voorbehoud wenst over te 
nemen, vervalt het laatste recht van koop. 

 
 9.4 Indien zich voor de praktijk van de uittredende partij geen passende opvolger voordoet 

of de praktijk wordt elders voortgezet, heeft / hebben de andere partij / partijen het recht tot 
overname van het eigendomsaandeel van de uittredende partij in de zaken in gezamenlijk 
onverdeeld eigendom. De uittredende partij zal gedurende 1 of 2 jaar (keuze) zijn / haar 
aandelen blijven voldoen in de eigenaarslasten van de zaken in onverdeeld gezamenlijk 
eigendom, alsmede in de lasten die voortvloeien uit de (duur)overeenkomsten opgenomen 
in bijlage 2. Deze overeenkomsten zullen door partijen op de kortst mogelijke termijn 
worden beëindigd. 

  



 

 

 

 10. Gevolgen van beëindiging – beëindiging praktijk door alle partijen 
 10.1 Indien bij het einde van de samenwerking alle partijen de zelfstandige uitoefening van 

hun tandartsenpraktijk in het praktijkpand beëindigen en elders voortzetten, zullen de zaken 
in gezamenlijk onverdeeld eigendom worden gescheiden en gedeeld. De 
(duur)overeenkomsten opgenomen in bijlage 2 zullen door partijen op de kortst mogelijke 
termijn worden afgewikkeld. Bij gebreke aan overeenstemming over de scheiding en deling 
zijn de regels omtrent de gemeenschap van titel 7 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing. 

 
 10.2.1 Indien bij het einde van de samenwerking alle partijen de zelfstandige uitoefening 

van hun tandartsenpraktijk beëindigen, zullen partijen zich inspannen om afspraken te 
maken over een gezamenlijke overdracht van hun tandartsenpraktijken.  

 10.2.2 Indien de afspraken als bedoel in artikel 10.2.1 niet worden gemaakt of er doet zich 
voor de overname van de gezamenlijke praktijken geen passende opvolger voor, is elk der 
partijen gerechtigd zijn / haar praktijk, waaronder begrepen het aandeel in zaken in 
onverdeeld gezamenlijk eigendom, over te dragen aan een opvolger. De partij voor wiens 
praktijk zich geen passende opvolger voordoet, zal blijven bijdragen aan de lasten op de 
wijze zoals bedoeld in artikel 9 lid 4. 

 10.2.3 Indien zich geen passende opvolger voordoet en de zelfstandig gevoerde 
tandartsenpraktijken worden beëindigd, is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van toepassing. 

 

 11. Geschillenregeling 
 11.1 Alle geschillen welke tussen partijen 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 partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten 
op te lossen met behulp van mediation. De kosten verbonden aan de mediation zullen 
worden gedragen door partijen, elk voor een gelijk deel. 

 
 11.2 Indien partijen er niet in slagen om via mediation tot een oplossing van het geschil te 

komen, staat het partijen, althans een partij, 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 partij afzonderlijk. 

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

op...............20.. 
 
 
 
 .............................   ........................... 
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