De partijen,
1. A. Persoon, geboren op 15-02-1970 (hierna "Vennoot 1"),
2. B. Persoon, geboren op 02-04-1978 (hierna "Vennoot 2"),

overwegende, dat
de vennoten een samenwerking willen aangaan bij het ondernemen op het gebied van Voorbeelden
genereren, en al hetgeen daarmee samenhangt (hierna "het Doel"),
de vennoten daarbij voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijke naam naar buiten willen
treden,
de vennoten de rechtsvorm van de vennootschap onder firma hierbij passend achten, en hun

verklaren als volgt:
Artikel 1. De vennootschap
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onderlinge rechten en plichten daartoe wensen vast te leggen,

1.1. De vennootschap onder firma draagt de naam VOF De Vennootschap en is gevestigd te Plaats. De
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vennootschap kan elders nevenvestigingen hebben.

1.2. De vennootschap heeft ten doel het gezamenlijk en voor gemeenschappelijke rekening ondernemen
op het gebied van het Doel, en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, in de
ruimste zin van het woord. De vennoten verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg.
1.3. De vennootschap is aangevangen op 01-01-2050 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
1.4. Bij oprichting kent de vennootschap twee vennoten. Toetreding van nieuwe vennoten zal alleen zijn
toegestaan met schriftelijke toestemming van alle vennoten.
Artikel 2. Inbreng bij oprichting

2.1. Door iedere vennoot worden ingebracht zijn kennis, kunde, arbeid, vlijt, voor zover deze op de door de
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vennootschap te drijven onderneming betrekking hebben.

2.2. In onderling overleg kunnen de vennoten ieder geld, zaken en/of overige rechten in de vennootschap
inbrengen. De vennoten worden voor hun inbreng gecrediteerd in de boeken van de vennootschap ten
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belope van het bedrag, respectievelijk de waarde van de betreffende zaken of rechten. In hun onderlinge
rechtsverhouding zullen partijen de bedragen welke aan hen blijkens de creditering toekomen als schulden
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van de vennootschap beschouwen.

2.3. Partijen verklaren domeinnamen als een vermogensrecht te beschouwen. Bij inbreng van een
domeinnaam zal de inbrengende vennoot zo snel mogelijk alle rechts- en feitelijke handelingen verrichten
om daadwerkelijk de tenaamstelling van een domeinnaam op naam van de vennootschap te realiseren.
2.4. Op iedere balans van de vennootschap wordt het kapitaal van de vennoten opgenomen, bestaande uit
de inbreng vermeerderd met eventuele in de vennootschap gelaten winst en verminderd met eventueel
niet aangezuiverd verlies. In het geval van een ingebrachte domeinnaam of auteursrecht zullen de
vennoten een strekkende akte tot levering opstellen welke de waarde vermeldt.
2.5. In het bijzonder wordt ingebracht:
Door Vennoot 1:
een geldbedrag ten belope van € 1.000,00
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andere vennootschap of in een rechtspersoon en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten
van zodanige deelneming;
het voeren van rechtsgedingen, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, en het
schikken daarvan, zulks met uitzondering van incasso-procedures of het nemen van rechtsmaatregelen
die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden, alsook het aangaan van
vaststellingsovereenkomsten of het berusten in enige tegen de vennootschap aanhangig gemaakte
vordering;;
Artikel 5. Salaris en vakantie
5.1. Ieder van de vennoten is gerechtigd tot een vakantie van ten hoogste vijfentwintig werkdagen per jaar
in verhouding tot het aantal gewerkte dagen per jaar. Vennoten zullen de tijdvakken van hun vakanties
onderling afstemmen en daarbij het belang van de vennootschap voorop stellen.
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5.2. De vennoten kiezen ervoor om geen voorschotten op de winstaandelen uit te keren.
Artikel 6. Boekjaar

6.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen drie maanden na

afloop van het boekjaar, alsmede bij het einde van de vennootschap in de loop van enig boekjaar, wordt
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door een door de vennoten te benoemen deskundige een jaarrekening opgemaakt over dat boekjaar, ten
minste bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening.

6.2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de ondertekening daarvan door de vennoten. Deze
ondertekening strekt de vennoten over en weer tot decharge. Indien een vennoot met de inhoud van de
jaarrekening niet akkoord gaat, zal hij binnen één maand nadat deze hem ter hand is gesteld, zijn bezwaren
daartegen schriftelijk aan ieder van de andere vennoten moeten kenbaar maken, bij gebreke waarvan
bedoelde stukken worden beschouwd als te zijn vastgesteld.
Artikel 7. Winstverdeling
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7.1. De winst zal worden vastgesteld volgens economisch geaccepteerde maatstaven. Ter berekening van
de nettowinst worden van de bruto-inkomsten afgetrokken alle verliezen, bedrijfskosten, afschrijvingen en
rentevergoedingen. Afschrijvingen op bedrijfsmiddelen worden hierbij voor zover mogelijk bepaald op
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tenminste het bedrag dat fiscaal toelaatbaar en bedrijfseconomisch wenselijk is.
7.2. De winst of het verlies zal door de vennoten worden genoten of gedragen als volgt: Vennoot 1: 50%,
Vennoot 2: 50%.
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7.3. Een resterend verlies wordt bij elk van de vennoten naar rato van de in lid 2 genoemde verdeling in
mindering gebracht op de boekwaarde van de in artikel 2 bedoelde kapitaal-inbreng waarvoor zij zijn
gecrediteerd. Indien het saldo van de inbreng van een vennoot niet voldoende is om dit aandeel in het
verlies te dragen, dient het restant door de betreffende vennoot in contanten te worden aangevuld binnen
zodanige termijn dat de bedrijfsvoering normaal doorgang kan vinden.
7.4. Geen winst zal geacht worden te zijn gemaakt, zolang nog enig verlies over vorige jaren niet zal zijn
ingehaald.
Artikel 8. Arbeidsongeschiktheid
8.1. Ingeval van arbeidsongeschiktheid van een vennoot welke van geringe betekenis en/of van korte duur
(minder dan dertig dagen) is, nemen de andere vennoten diens werkzaamheden over zonder op enige
extra vergoeding of uitkering aanspraak te kunnen maken. Voor zover bij deze werkzaamheden de bijstand
of hulp van derden noodzakelijk is, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste van de vennootschap
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komen.
8.2. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan geringe betekenis of van langere duur zullen de vennoten
nadere afspraken maken over de verdeling van het werk.
8.3. De arbeidsongeschikte vennoot behoudt recht op zijn aandeel in de winst gedurende tenminste één
jaar.
8.4. De vennootschap zal zich voor alle vennoten verzekeren tegen de schade door winstderving door
arbeidsongeschiktheid voor een periode van minimaal drie maanden. De uitkering van deze verzekering zal
ten goede komen aan de vennootschap.
Artikel 9. Duur en beëindiging
9.1. De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

door ontbinding in overleg;
door opzegging conform het volgende artikel;
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9.2. De vennootschap eindigt:

door het overlijden, faillissement, ondercuratelestelling, verkrijgen van schuldsanering of het verlies van
het vrije beheers- en/of beschikkingsrecht over zijn vermogen betreffende een vennoot;
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door ontbinding conform een daartoe strekkende wettige beslissing van de volgens de bevoegde
rechtbank, genomen op verzoek van een vennoot.

9.3. Bij het eindigen van de vennootschap is ieder van de vennoten in het vermogen van de vennootschap
gerechtigd tot:

het bedrag van zijn aandeel in het kapitaal van de vennootschap, zoals dit gedurende het bestaan van
de vennootschap is toe- of afgenomen;

teruggave van auteursrechten en domeinnamen aan de vennoot die ze inbracht conform artikel 2 of
nadere afspraak;
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zijn aandeel in het resultaat, ontstaan door de herwaardering als in lid 2 van dit artikel vermeld, welk
aandeel zal dienen te worden vastgesteld in de verhouding van de percentages waarin de jaarresultaten
over de laatste tien jaren, dan wel indien de vennootschap korter dan tien jaar zal hebben bestaan over
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de volle duur van de vennootschap, werden genoten of gedragen, behoudens afwijking hiervan op
grond van een door een vennoot gemaakt voorbehoud van stille reserves ten aanzien van een door
hem ingebracht, dan nog aanwezig, actief, indien en voor zover de betrokken vennoot zijn rechten
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terzake schriftelijk kan bewijzen.

9.4. Op de bij de beëindiging van de vennootschap op te maken balans zullen de vermogensbestanddelen
van de vennootschap worden opgenomen tegen de alsdan in onderling overleg vast te stellen waarde in
het economisch verkeer. Ingeval de vennoten niet binnen zes maanden na het eindigen van de
vennootschap overeenstemming hebben bereikt omtrent de beëindigingsbalans, zal die balans worden
vastgesteld door één of meer deskundigen te benoemen in onderling overleg van de vennoten, dan wel bij
gebreke van overeenstemming dienaangaande binnen dertig dagen na evenbedoelde termijn van zes
maanden, te benoemen door de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij.
Overeenstemming als bedoeld in deze bepaling wordt geacht te ontbreken als één van de partijen zulks
schriftelijk aan de andere vennoten meedeelt, óók indien deze mededeling wordt gedaan vóór het eindigen
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