
ONDERNEMINGSRECHT 

Het ondernemingsrecht bestrijkt het brede terrein van juridische zaken 

waarmee uw klant als ondernemer geconfronteerd wordt. 

Van het oprichten van een nieuw bedrijf, de rechtsvormkeuze, een geschil met 

een leverancier of klant tot het helpen van een bedrijf in zwaar weer of het 

verkopen daarvan. 

Het aantal vragen en dienovereenkomstige producten die we op dat 

gebied zouden kunnen aanbieden is oneindig. 

We hebben er een aantal ontwikkeld, waarvan we weten dat deze zich bij 

ondernemers het meest voordoen. 

De jaaB-juristen zijn qua opleiding en ervaring ‘gepokt en gemazeld’ met de 

meeste aspecten aangaande dit rechtsgebied. 

Mochten er echter producten of diensten zijn, die u onderstaand niet 

aantreft, dan betekent dat niet dat we daar niet in kunnen voorzien. Wij 

zijn doorgaans in staat een passend voorstel te maken en een passend 

product. 

rechtsvorm advies 

De keuze van een rechtsvorm is voor zowel een startende ondernemer als 

voor een meer gevorderde een belangrijke en ingrijpende aangelegenheid, 

die goed doordacht dient plaats te vinden. Zowel juridische als fiscale 

aspecten spelen een belangrijke rol daarbij. Een gedegen advies waarin 

ook de persoonlijke voorkeur en omstandigheden van de ondernemer 

worden meegewogen is dan ook alleen goed te geven als dat gebeurt op 

basis van een uitvoerig gesprek daarover. 

Het opstellen van een persoonlijk schriftelijk advies over de 

rechtsvormkeuze, inclusief een voorafgaand gesprek daarover, bieden wij 

dan ook als product aan. 

Prijs: K. € 225 / D. € 180*
  

opstellen VOF-overeenkomst 

Een nog altijd veel gebruikte rechtsvorm voor samenwerkingsvormen in het 

midden- en kleinbedrijf is de vennootschap onder firma. 

Ofschoon het niet verplicht is om een VOF-overeenkomst schriftelijk aan 

te gaan, is dit wel zeer aan te bevelen. Met name omdat iedere vennoot is 

met zijn privévermogen voor 100 % aansprakelijk blijft, als de 

vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, is het vastleggen van de 

onderlinge verhoudingen eigenlijk een noodzaak. 

Zeker omdat in beginsel iedere vennoot de VOF kan binden en daarmee 

aansprakelijkheid kan scheppen voor zichzelf en zijn medevennoten, zijn 

goede afspraken over onder andere bevoegdheden onontbeerlijk. 

Daarnaast kunnen vele andere aspecten geregeld worden. 

Met name de winstverdeling en de spelregels over de wijze van 

beëindiging en non-concurrentie zijn zaken die beter vooraf goed geregeld 

kunnen zijn. 

Het opstellen een VOF-overeenkomst is inclusief een oriënterende 

bespreking, het maken van een concept en een correctieronde. 

Prijs: K. € 750 / D € 650 

opstellen maatschapscontract 

De maatschap als rechtsvorm is enigermate vergelijkbaar met de VOF, maar 

bedoelt voor samenwerkende beroepsbeoefenaren, die onder 

gemeenschappelijke naam een praktijk voeren. Ook bij de maatschap geldt 

een vergaande hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten. Daardoor is het 

ook bij een maatschap essentieel om goede afspraken te maken over 

bevoegdheden, terwijl ook hier een regeling over de verdeling van de winst en 

wat er gebeurt als de samenwerking eindigt, essentieel is. Wij maken een 

dergelijke overeenkomst alleen na een voorbespreking en leveren dan een 

concept aan en één correctieronde is dan inbegrepen. 

Prijs: K. € 750 / D. € 650 

 



opstellen voorovereenkomst BV 

Het oprichten van een BV is met de invoering van de Flexwet een stuk 

eenvoudiger geworden. Kapitaaleisen zijn er niet meer. En er is een grote 

mate van flexibiliteit ontstaan voor het regelen van de 

aandelenverhoudingen, de stemverhoudingen en de winstdeling. 

De oprichting van een BV gebeurt nog altijd door middel van een notariële 

akte. Maar datgene wat er in die statuten moet worden opgenomen is op het 

moment dat er meer aandeelhouders zijn zo flexibel, dat voorafgaand 

daaraan goed overdacht moet worden hoe al die flexibiliteit moet worden 

vormgegeven. Met name datgene wat mogelijk is, is voor veel 

aandeelhouders in spé een moeilijke materie. 

Dat geldt ook voor de juridische aspecten. 

Vandaar dat er steeds vaker voor gekozen wordt om, na een toelichting en 

gemaakte keuzes, de resultaten van onderhandelingen over die flexibele 

componenten vast te leggen in een voorovereenkomst, die door de 

aandeelhouders in spé wordt ondertekend. 

Zo liggen de grondslagen van de samenwerking meteen vast en kan de 

notaris deze voor zoveel noodzakelijk gebruiken bij het maken van de 

oprichtingsakte. 

Wij zijn van mening dat zo’n voorovereenkomst niet op een behoorlijke 

manier kan worden gemaakt zonder dat voorafgaand daaraan een 

inventariserend gesprek plaatsvindt. 

Wij bieden dit product dus aan inclusief één voorbespreking en één 

correctieronde als het gemaakte concept aangepast moet worden. 

Prijs: K. € 600 / D € 500 

aandeelhoudersovereenkomst 

De basis van de spelregels tussen de aandeelhouders van een BV staan in de 

statuten. Dat is wettelijk zo geregeld. Die zijn echter openbaar. En dat vormt 

dan ook een van de redenen waarom het niet altijd wenselijk is om alle 

afspraken in de statuten op te nemen. Bovendien moeten afspraken soms 

jaarlijks worden herzien en is het niet handig om jaarlijks de statuten aan te 

passen. 

Het is daarom veel praktischer en goedkoper om dat soort afspraken op te 

nemen in een aandeelhoudersovereenkomst. Bovendien biedt de 

aandeelhoudersovereenkomst mogelijkheden om bijzondere 

aanbiedingsregelingen op te nemen. 

Wij maken een dergelijke overeenkomst alleen als wij haarfijn op het netvlies 

hebben wat de wensen zijn en zeker weten dat alle mogelijkheden en risico’s 

zijn doorgenomen in een persoonlijk gesprek. 

Vanwege de hoeveelheid mogelijkheden en de daarmee corresponderende 

omvang van het werk hanteren we in dit soort gevallen een minimum- en 

een maximumprijs. De exacte prijs kunnen we aangeven na het 

inventariserend gesprek 

Prijs: minimaal K. € 500 / D. € 425 

Maximaal K. € 905 / D. € 850 

managementovereenkomst BV met statutair bestuurder 

De bestuurder van een BV is degene die de dagelijkse leiding en 

verantwoordelijkheid heeft en qua bevoegdheden een bijzondere positie 

heeft. De bestuurder ontvangt hiervoor een vergoeding. 

Hij heeft bovendien een bijzondere positie omdat hij bovendien ook in een 

soort arbeidsrelatie kan staan tot de BV. 

Veelal wordt het ontstaan van een arbeidsrelatie tussen de bestuurder 

en de BV niet gewenst. Dan kan gekozen worden voor een 

managementovereenkomst die juridisch te zien is als een soort 

overeenkomst van opdracht tussen de BV en een eigen management-BV 

van de bestuurder. Die management-BV heeft dan wel een 

arbeidsovereenkomst met de bestuurder/natuurlijke persoon. 

De formulering van een managementovereenkomst luistert erg nauw, 

aangezien de kans dat alsnog een (ongewenste) arbeidsovereenkomst met alle 

verplichtingen van dien wordt verondersteld, erg groot is. 

Dat geldt temeer omdat deze overeenkomst ook als bewijsstuk dient bij 

discussies met Belastingdienst en UWV over het al dan niet verplicht zijn 

tot het inhouden van loonheffing en premies. 

 



De praktijk dient daar ook bij aan te sluiten. Het aangaan van een 

managementovereenkomst luistert erg nauw. Wij maken wij deze nooit op 

zonder inventariserend gesprek, dat bij de prijs is inbegrepen. 

Prijs: K. € 350 / D. € 275 

managementovereenkomst tussen BV en directeur, niet 

bestuurder Is de directeur van een BV geen statutair bestuurder, dan 

heeft de relatie een ander karakter dan die welke wordt aangegaan met 

een statutair bestuurder. 

Ook hier speelt de problematiek van het al dan niet gewenst zijn van een 

arbeidsrelatie. Ook wordt in sommige gevallen een derde ‘ingehuurd’ die al 

dan niet voor meerdere opdrachtgevers werkt. 

In de meeste gevallen is het gewenst om dan wat meer zaken te regelen 

dan wanneer het om een ‘eigen’ bestuurder gaat. Zeker als een externe 

aan de slag gaat is bijzondere aandacht voor relatiebescherming en 

geheimhouding gewenst. 

In de meeste gevallen wordt er ook hier voor gekozen om geen echte 

arbeidsovereenkomst aan te gaan. 

Ook hier geldt dat de feitelijke situatie moet aansluiten bij hetgeen beoogd 

wordt en is een goede formulering een ‘must’ om problemen over het karakter 

van de relatie te voorkomen. Fiscale navorderingen liggen bij een verkeerde 

formulering al snel op de loer. Het opstellen van een goede 

managementovereenkomst als deze kan dan ook niet zonder een 

voorafgaande bespreking, die dan ook in de prijs inbegrepen is. 

Prijs: K. € 400 / D. € 300 

overeenkomst van koop/verkoop bedrijf (aandelentransactie) 

Het kopen of verkopen van de aandelen van een bedrijf is qua 

formaliteiten niet heel moeilijk. Uiteindelijk gaat het strikt genomen om 

een transactie, die met een notariële akte wordt bezegeld. 

In het traject om te komen tot koop of verkoop van het volledige 

aandelenkapitaal van een bedrijf van of aan een derde, is echter omgeven 

door tal van aspecten, waardebepaling, onderzoek, onderhandelingen etc. 

Vaak een subtiel proces dat naast onderhandelingsvaardigheden 

uiteindelijk ook vergt dat alle risicofactoren die verbonden zijn aan de 

koop/verkoop goed worden vastgelegd. 

Zaken als garanties, voorbehouden, informatieplicht en onderzoeksplicht 

dienen dus goed te worden vastgelegd voordat de notaris de aandelen 

overdracht. Uiteraard is het niet mogelijk om een goede en volledige 

overeenkomst te maken als onvoldoende beeld bestaat bij de aspecten die 

een rol (kunnen) spelen. Vandaar dat een dergelijke overeenkomst niet wordt 

gemaakt zonder voorafgaand gesprek. 

Wij hanteren net vanwege de verschillen in omvang en complexiteit een 

minimum en een maximumprijs, waarover wij concreet een uitspraak doen 

na het eerste gesprek. 

Prijs: minimum K. € 600 / D. € 450 

maximum K. € 1.700 / D. € 1.400 

overeenkomst koop / verkoop bedrijf (activatransactie) 

De koop/verkoop van een bedrijf kan ook geschieden door middel van een 

activatransactie (al dan niet samen met passiva). Er worden in dat geval 

bepaalde onderdelen van het bedrijf gekocht. 

In tegenstelling tot de aandelentransactie moet bij voorkeur minutieus 

omschreven worden wat nu wel of niet wordt gekocht en welke 

eigenschappen het gekochte heeft. 

Daarvoor geldt dat het voor het formuleren van een goede overeenkomst 

een noodzaak is om precies te weten wat de bedoeling is. 

Mocht blijken dat het om een relatief eenvoudige overeenkomst gaat, dan 

hanteren wij daarvoor een minimumprijs. 

Vanwege de vele soorten varianten en complexe bepalingen die zich 

kunnen voordoen, kunnen wij pas een maximumprijs geven als we zicht 

hebben gekregen op de omvang van de transactie. 

Prijs: minimum K. € 750 / D. € 600 

Maximum opgave na inventarisatie 

 

 

 



geheimhoudingsovereenkomst 

In het zaken doen draait het vaak om vertrouwelijkheid. 

In tal van situaties, bijvoorbeeld in geval van beoogde samenwerking of 

(ver)koop of overname, is het niet te voorkomen dat voorafgaande aan 

de transactie gevoelige informatie aan een derde moet worden verstrekt. 

Om die vertrouwelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen wordt gebruik 

gemaakt van een geheimhoudingsovereenkomst. 

Die kan, afhankelijk van de transactie en de hoeveelheid derden aan wie 

informatie moet worden verstrekt, betrekkelijk eenvoudig zijn, maar ook 

bijzonder complex. 

Een dergelijke overeenkomst kan JaaB Juridisch opstellen. 

We kennen een basisvariant en een heel uitgebreide variant met onder 

andere boete- en kettingbedingen. 

Voor de basisversie ontvangen we graag de noodzakelijke gegevens van u en 

zal deze worden opgesteld. 

In de uitgebreide variant is een gesprek inbegrepen. 

Prijs: basisversie K. € 125 / D. € 90 

uitgebreid K € 250 / D. € 200 

geldleningsovereenkomst 

Lenen van middelen is een bekende financieringsvorm. Het gemakkelijkst is 

het om een behoefte aan tijdelijke extra financiële middelen te regelen via 

relaties, familie e.d. Hoe vertrouwd een dergelijke relatie ook is, als het om 

geld gaat is het meestal aangewezen om toch zakelijke afspraken te maken en 

die ook vast te leggen. 

Dat is namelijk over en weer de enige manier om iets in handen te hebben 

als het niet loopt zoals u dat voor ogen had. En dus ook de enige manier om 

op enige manier ‘recht’ te halen. 

We voorzien u van een eenvoudige geldleningsovereenkomst, die wel 

voldoet aan alle eisen óf van een uitgebreide, 

waarin desgewenst aflossingsschema’s kunnen worden opgenomen en 

zekerheden kunnen worden afgesproken. 

Prijs: basisuitvoering K. € 110 / D. € 90 

uitgebreide versie K. € 220 / D. € 180 

rekening-courant overeenkomst 

De rechtshandelingen tussen een enig aandeelhouder en zijn BV moeten 

worden bijgehouden en vastgelegd, zo schrift de wet voor. 

En hoe vaak komt het voor dat transacties en betalingen worden verrekend 

over en weer. De meeste aandeelhouders hebben een rekening-

courantverhouding met hun BV. Die wordt administratief verwerkt, maar levert 

geen grondslag voor de verhouding. 

Daarvoor is een rekening-courantovereenkomst onontbeerlijk. Zeker ter 

voorkoming van discussies met bijvoorbeeld de curator of de 

Belastingdienst. 

Prijs K. € 150 / D. € 110 
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* K. = Kostprijs  

D. = Depotprijs 

 


