
CHECKLIST0062 

 

Checklist kernpunten beoordelen of opstellen van overeenkomst algemeen: 

 

Datum vaststelling model: 21 december 2013 

Datum laatste wijziging: 2 september 2017 

 

Deze checklist bevat meer dan 20 checks 

 

NB!!  Deze checklist is niet bedoeld om aan de cliënt of zijn adviseur toe te zenden, maar is bedoeld als leidraad 

voor de (kandidaat-)notaris in een bespreking of telefoongesprek met cliënt en/of zijn adviseur, teneinde geen 

punten te vergeten, die besproken moeten worden alvorens tot het vervaardigen van de concept akte te kunnen 

overgaan. 

 

 

 

 

1. Staat het erin, is het ondubbelzinnig ? Leg de tekst weg en lees het een dag later nog eens na. 

 

2. Kan het er weer uit, zonder medewerking belanghebbende(n)? Zo ja, is dat de bedoeling? 

 

3. Wat is de invloed van bijzondere/gewijzigde omstandigheden: 

 - nieuwe partijen; 

 - minder partijen; 

 - overlijden; 

 - faillissement; 

 - surseance; 

 - schuldsanering; 

 - emigratie; 

 - fusie/splitsing/omzetting; 

 - ontbinding/liquidatie; 

 - verhoging/verlaging kapitaal; 

 - zeggenschapsverschuiving; 

 - beursgang; 

 - gewijzigde wetgeving; 

 - nationaal/internationaal; 

 - fiscale gevolgen; 

 - jaarrekeningtechnische gevolgen. 

 - economische groei/recessie; 

 - is de afspraak gericht op het behalen van een bepaald resultaat/gebeurtenis: zorg dat als dat is 

gebeurd, of niet is gelukt binnen een bepaalde periode, de afspraak eindigt. 

 

4. Algemeen: 

 - considerans; 

 - ontbinding/vernietiging 

 - geschillen: NB als dit contract naast andere afspraken tussen dezelfde partijen komt, zorg dan dat 

geschillenregeling, rechtskeuze, forum, boete etc parallel lopen: het is het beste om te verwijzen naar 



de bepalingen die zijn uitgewerkt in één van de contracten, om doublures, maar ook (kleine) 

discrepanties te voorkomen 

 - rechter: forumkeuze, arbitrage, bindend advies, mediation; 

 - boetebeding, voor elke overtreding, of kwalificeren? 

 - rechtskeuze; 

 - partiële nietigheid; 

 - wijziging met goedkeuring derde? 

 - is de definitie van een derde zodanig dat als de op moment van opstellen bedoelde derde op gegeven 

moment niet meer bestaat, de gang van zaken niet vastloopt?  

 - toetreding derden; 

 - uittreding derden, niet meer recht om met wijziging te moeten instemmen; 

 - exclusiviteit, non-concurrentie/relatiebeding,  

 - algemene voorwaarden van toepassing? 

 - goedkeuring organen, overheden, autoriteiten AFM, DNB, ACM (voorheen Nma en Opta) etc; 

 - bijzondere wetgeving van toepassing? 

 - wie draagt de kosten van de overeenkomst en van andere stukken/documenten/acties? 

 - recht om inzage in jaarrekeningen en rapportages?  

 - Wie van partijen krijgt welke stukken? ____________________________ 

 

 

 

Wil jij weten hoe je met het gebruik van checklists jouw OMZET PER DOSSIER 

DRASTISCH KUNT VERHOGEN, klik dan HIER 

 

https://www.praktijkgenerator.nl/faq/wat-is-intakeoptimalisatie/

