
 

 

 
   
 
 
 
 
 

 Poolovereenkomst 
 

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 participant 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 participant B 
  

gezamenlijk te noemen: participanten 
 
 
in aanmerking  
nemende:  dat participanten elk zelfstandig en voor eigen rekening en risico een tandartsenpraktijk 

uitoefenen; 
 dat participanten een pool wensen te vormen, waartoe zij activa, al dan niet in gezamenlijk, 

onverdeeld eigendom verkregen, alsmede arbeidskracht ter beschikking stellen; 
 dat participanten niet beogen in samenwerking met elkaar en door middel van de pool deel 

te nemen aan het economische verkeer; 
 dat participanten hetgeen in de pool bijeen is gebracht wensen te gebruiken ten behoeve 

van hun zelfstandig gevoerde tandartsenpraktijken; 
 dat participanten het resultaat van de pool wensen te verdelen; 
 dat participanten hun afspraken betreffende de pool en de verdeling schriftelijk wensen vast 

te leggen;  
komen overeen  
als volgt: 

 1. Inbreng 
 Elk der participanten stelt aan de pool de activa en arbeidskracht beschikbaar, waarvan 

tussen partijen vast staat dat opname in de pool het voordeel dient van alle participanten. 
Hetgeen door de participanten beschikbaar wordt gesteld wordt vermeld op een lijst, als 
bijlage 1 bij te voegen bij deze overeenkomst. 

 

 2. Gebruik 
 Elk der participanten is gerechtigd om van hetgeen in de pool bijeen is gebracht gebruik te 

maken. De participanten zullen in onderling overleg het afzonderlijke gebruik van hetgeen in 
de pool beschikbaar is, regelen. 

  



 

 

 3. Verdeling resultaat 
 Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een overzicht opgesteld van het in dat jaar 

gerealiseerde resultaat van de pool. Het resultaat van de pool wordt tussen de participanten 
verdeeld op basis van de afspraken betreffende de verdeling als opgenomen in bijlage 2 bij 
deze overeenkomst. 

  
 

 4. Einde pool 
 4.1 Elk der participanten is gerechtigd tot beëindiging van de pool door middel van 

opzegging, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, met inachtname van een opzegtermijn van 
3/6/9/12 maanden. 

  
 4.2 Bij het einde van de pool eindigt het ter beschikking stellen van activa en arbeidskracht 

door de participanten. Er wordt een overzicht opgesteld van het resultaat van de pool tot de 
beëindigingsdatum. Dit resultaat wordt tussen de participanten verdeeld op de wijze als 
bedoeld in artikel 3. 

 
 4.3 . Bij het einde van de pool zijn de participanten gehouden een regeling te treffen voor het 

medegebruik van zaken in het gezamenlijke onverdeelde eigendom. 
 
  

 5. Geschillenregeling 
 5.1 Alle geschillen welke tussen participanten mochten opkomen, zowel juridische als 

feitelijke, ook al worden zij slechts door één participant als zodanig beschouwd, met 
betrekking tot de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, zullen participanten in eerste 
instantie gezamenlijk trachten op te lossen met behulp van mediation. De kosten verbonden 
aan de mediation zullen worden gedragen door participanten, elk voor een gelijk deel. 

 
 5.2 Indien de participanten er niet in slagen om via mediation tot een oplossing van het 

geschil te komen, staat het participanten, althans een participant, 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 participant 
afzonderlijk. 

 
 
 Aldus overeengekomen, in......voud opgemaakt en ondertekend te.................... 
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 .............................   ........................... 
 
 
 
 
NMT-Dienstverlening 
November 2012 

  


