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Overnamecontract 

Contract van overname van bedrijfsbekleding 
 
Tussen de ondergetekenden:  
(Familienaam en voornaam invullen)…..…, wonende te (volledig adres invullen) …..…., hierna vermeld 
als ‘de overnemer’ enerzijds,  
en  
(Familienaam en voornaam invullen) …..… en zijn echtgenote (familienaam en voornaam invullen) 
…..… wonende te (volledig adres invullen) …..…., hierna vermeld als “de overlaters”, anderzijds,  
 
Is overeengekomen wat volgt:  
 
1. De overnemer koopt hierbij van de overlaters de volledige bekleding van hun bedrijf, gelegen te 
(volledig adres invullen) …..…….. De uitbating heeft een totale oppervlakte van …... ha.  
 
2. In deze overname is de volledige roerende bekleding van het bedrijf begrepen bestaande op 
(overnamedatum invullen) …..……., opgesomd in de inventaris die integraal deel uitmaakt van deze 
overeenkomst en door beide partijen behoorlijk werd nagezien en ondertekend.  
 
3. Deze overname gebeurt tegen de prijs van ….…..…….euro (voluit geschreven:…… …..…… euro) te 
betalen na het bekomen van de hiertoe aangevraagde lening en tegen aflevering van een 
regelmatige kwijting bij iedere betaling.  
Deze overnamesom dient ten laatste binnen de zes maanden na de overname betaald te zijn. Na 
deze periode is de wettelijke intrest verschuldigd, zonder enige uitdrukkelijke ingebrekestelling.  
 
In toepassing van art. 11 van het BTW-wetboek is op de overdracht van een algemeenheid van 
goederen of van een bedrijfsafdeling geen BTW verschuldigd. De eventuele BTW-regularisatie 
overeenkomstig BTW-aanschrijving nr. 5 van 1979 zal uitgevoerd worden door de overnemer die 
hiervan de kost of de opbrengst op zich zal nemen. De overlaters verbinden er zich toe alle nuttige 
documenten(o.a. facturen m.b.t. de overgenomen goederen) op vraag van de overnemer te 
verschaffen.  
 
4. De overlaters verklaren hierbij dat het bedrijf vrij en ter beschikking van de overnemer wordt 
gesteld op (overnamedatum invullen) …....…. 
 
5. De overlaters verbinden zich er toe om een akkoord te bekomen van de eigenaars van de aan hem 
gepachte hoevegebouwen en landbouwgronden, betreffende de huidige overname en ofwel een 
nieuwe pachtbrief te bekomen in het voordeel van de overnemer voor een duur van 9 jaar, voor 
…..….. ha. Ofwel betreffende deze gepachte landbouwgronden, een bevoorrechte pachtoverdracht te 
betekenen aan de eigenaars, indien dit mogelijk is dit alles conform artikel 35 van de pachtwet.  
 
Het bekomen van een nieuwe pacht van 9 jaar, zij het door het verlenen van een nieuwe pachtbrief 
door de eigenaars, zij het door een niet betwiste pachtoverdracht, is een opschortende voorwaarde 
van de huidige overeenkomst, daar dit voor de overnemer een essentiële voorwaarde uitmaakt, 
zonder dewelke hij de huidige overeenkomst niet zou hebben aangegaan.  
 
De pachtprijs van het lopende jaar zal voor 100% gedragen worden door de overnemer.  
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6. De overlaters verklaren uitdrukkelijk dat vanaf de ondertekening van dit contract, zonder 
medeweten en uitdrukkelijke toestemming van de overnemer, geen enkele machine, materieel, 
product, of ander materiaal van het bedrijf en de bijhorende gronden verwijderd zal worden. 
 
7. De partijen gaan akkoord dat tot op (overnamedatum invullen)…. …..……. de overlaters het bedrijf 
zullen uitbaten en tot deze datum aansprakelijk zullen zijn voor alle fiscale en sociale lasten m.b.t. de 
exploitatie. 
 
8. Indien aan het bedrijf een of meerdere milieuvergunningen werden toegekend is de overnemer, 
in toepassing van art. 19 van het decreet van 28 juni 1985, verplicht de overname te melden vóór de 
datum van overname aan de overheid die bevoegd is op het tijdstip van de melding, overeenkomstig  
de aard en de klasse van de inrichting. De overlaters verbinden er zich toe de melding van de 
overname van de aan het bedrijf verleende milieuvergunningen mede te ondertekenen. 
 
9. In deze overname zijn eveneens volgende productierechten begrepen: 
Het melkquotum van ..…… liter met een vetreferentie van …….° en alle hieruit voorkomende rechten 
en premies voor zover de Vlaamse overheid zijn akkoord hierover geeft. 
Het suikerbietenquotum van …… ton met ....... % suiker, voor zover het Paritaire Comité van de 
suikerfabriek zijn akkoord hierover geeft. 
 
10. De overnemer verbindt er zich toe in toepassing van de wet van 22 december 1998 (BS 15 januari 
1999) dit overnamecontract aangetekend te versturen aan de ontvanger van de directe belastingen 
van de woonplaats van de overlaters. Hij zal het bewijs van aangetekende zending bezorgen aan de 
overlaters. 
Ter aanvulling van punt 3 komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat in geval er niet samen met het 
overnamecontract een certificaat, cfr. Art.442bis al.3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(W.I.B.), kan meegestuurd worden, er geen enkele betaling door de overnemer dient te gebeuren 
vóór het einde van de maand volgend op de maand waarin de kennisgeving aan de ontvanger is 
gebeurd. In geval de ontvanger der belastingen, overeenkomstig art. 442bis van het W.I.B., beslag 
legt op de goederen die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken, beschikt de overnemer 
over de mogelijkheid om op grond hiervan de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, alle eventueel 
reeds betaalde koopsommen zullen hem automatisch en van rechtswege terugbetaald worden. 
 
11. De overlaters zullen op vraag van de overnemer alle nodige documenten overmaken aan de 
bevoegde administratieve diensten van de Vlaamse overheid. 
 
12. Dit contract zal door de partijen te goeder trouw worden uitgevoerd. Indien er moeilijkheden 
oprijzen, zullen deze in der minne worden opgelost ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde 
vrederechter optredende in verzoening. 
 
In drievoud (één exemplaar voor elk van de ondertekenende partijen, het derde exemplaar voor de 
ontvanger der directe belastingen) opgemaakt te ………..………... op ………………..  
 
De overlaters,  De overnemer,  
Handtekening  Handtekening 
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