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OVEREENKOMST 

TOT KOOP, VERKOOP EN OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

(1) STICHTING STEUNPUNT KINDERVAKANTIES, een stichting, statutair gevestigd te 

gemeente Utrecht en kantoorhoudende aan de Bemuurde Weerd O.Z. 12, 3514AN 

Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 50456105 (Verkoper en/of SKV);  

 

(2) NUSO Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie, een vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan 

de Arthur van Schendelstraat 550, 3511MH Utrecht, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 40532341 (Koper en/of NUSO); 

 

ondergetekenden sub 1 en sub 2 hierna gezamenlijk te noemen Partijen en afzonderlijk ook te 

noemen Partij, 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: 

 

A) Kinderen en jongeren moeten kunnen genieten van een fijne, onbezorgde jeugd. Een 

jeugd waarin ze vrij en ongedwongen buiten kunnen spelen en spelenderwijs vriendjes 

voor het leven maken. Een jeugd waarin ze, ongeacht de financiële positie van hun 

ouders. Kunnen genieten van leuke en avontuurlijke vakanties met af ten toe een 

onvergetelijk kindervakantiekamp. Maar ook een jeugd waarin ze op een ontspannen 

manier de natuur leren kennen. Zowel dieren als planten. Hierdoor groeien ze op tot 

evenwichtige, duurzame burgers. Maar vooral tot gelukkige mensen die het maximale uit 

hun talenten kunnen halen;  

 

B) In 2019 hebben de vereniging Stads- en kinderboerderijen Nederland (vSKBN), SKV, 

NUSO en Jantje Beton gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking. Deze 

organisaties zetten zich allen direct en indirect in voor de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren in Nederland. Vrijwilligers en professionals zetten zich elke dag in voor het 

welzijn en welbevinden van kinderen. De gesprekken hebben aan het einde van 2020 

geleid tot een getekende intentieverklaring voor verdere samenwerking. Gezamenlijk 

willen de genoemde organisaties bijdragen aan de (spelende) ontwikkeling van elk kind 

in Nederland.  

 

C) SKV stelt als doel organisaties die actief zijn in het organiseren van kindervakantieweken te 

ondersteunen, adviseren en informeren op het gebied van collectieve issues. SKV heeft 

meer dan 100 participanten, 12 keurmerkhouders en 300 organisaties in beeld. De 

participanten van SKV willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren een goede vakantie 

kunnen beleven, waar zij in een uitdagende en veilige omgeving, anders dan thuis, 

avonturen beleven, talenten ontwikkelen, en plezier maken met leeftijdsgenoten; 

competenties kunnen ontwikkelingen, aansluitend op hun belangstelling, leeftijd en 

mogelijkheden, zodat ze er even uit zijn, en succeservaringen opdoen. SKV ondersteunt 

haar participanten met het keurmerk KinderVakanties, deskundigheidsbevordering, 

voorlichting, kennisuitwisseling en collectieve belangenbehartiging;  
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D) SKV wenst de tot SKV behorende vermogensbestanddelen, bestaande uit de Activa en 

Passiva, onder de voorwaarden als neergelegd in deze overeenkomst inclusief de Bijlagen 

(Overeenkomst) over te dragen aan NUSO; 

 

E) SKV als Verkoper wenst derhalve de Activa en Passiva aan NUSO als Koper over te dragen 

ten titel van koop en verkoop, gelijk NUSO de Activa en Passiva van SKV wenst te kopen 

en aanvaarden (Overdracht). Na de Overdracht zal NUSO de werkzaamheden van SKV 

voortzetten. NUSO zal een vakgroep kindervakantieorganisaties instellen; 

 

F) NUSO heeft over de voorgenomen Overdracht advies ingewonnen in overeenstemming met 

de Wet op de Ondernemingsraden en voldaan aan de uit de Wet op de Ondernemingsraden 

volgende verplichting; de ondernemingsraad van NUSO/Jantje Beton heeft op [•] 2021 een 

positief advies gegeven ten aanzien van de Overdracht; 

 
G) de raad van toezicht van NUSO heeft op [•] 2021 schriftelijke goedkeuring verleend voor het 

aangaan van de Overdracht; 

 

H) Partijen hebben alle (interne) goedkeuringen en toestemmingen verkregen voor het 

aangaan van deze Overeenkomst en de tenuitvoerlegging van de daarin opgenomen 

Overdracht.  

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

1 Definities en interpretatie 

 

1 . 1  In deze Overeenkomst hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: 

Activa  de rechten per de Overdrachtsdatum uit hoofde van 

de Lopende Overeenkomsten, de Roerende Zaken, 

de Liquide Middelen en de Administratie; 

   

Administratie  de administratie betrekking hebbende op (de 

levering van) Activa en Passiva; 

 

Artikel  een artikel van deze Overeenkomst; 

 

AVG  de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

Bijlage 

 

Btw 

 een bijlage bij deze Overeenkomst; 

 

omzetbelasting; 

 

BW  het Burgerlijk Wetboek; 

Inbreuk  een schending van één of meer 

Garantieverklaringen; 
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Koopsom 

 

Liquide Middelen 

 zoals gedefinieerd in Artikel 3.1; 

 

alle liquide middelen van SKV, daaronder begrepen 

de kas van SKV, voor zover aanwezig, en de liquide 

middelen op de bankrekening(en) aangehouden 

door SKV; 

 

Lopende Overeenkomsten 

  

de op de Overdrachtsdatum lopende 

overeenkomsten van SKV/Verkoper zoals 

gespecificeerd in Bijlage 2; 

 

 

Overdrachtshandelingen  de handelingen zoals genoemd in Artikel 6.1; 

 

Overeenkomst  deze overeenkomst, inclusief de overwegingen en 

de Bijlagen; 

 

Overdrachtsdatum  1 januari 2022; 

   

Passiva  de verplichtingen per de Overdrachtsdatum uit 

hoofde van de Lopende Overeenkomsten; 

 

Roerende Zaken  de bij ondertekening van deze Overeenkomst bij 

SKV in eigendom zijnde roerende zaken, zoals 

uitputtend vermeld in Bijlage 1; 

   

Vorderingen  alle vorderingen (waaronder begrepen debiteuren) 

van SKV/Verkoper per de Overdrachtsdatum; en 

 

Werkdag  elke dag anders dan een zaterdag, zondag of 

nationale feestdag in Nederland. 

   

   

1 . 2  Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met enkelvoud in deze Overeenkomst 

tevens het meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzingen naar één van de Partijen 

betreft tevens een verwijzing naar haar rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere 

titel. 

 

2 Koop en verkoop van de Activa en Passiva 

 

2 . 1  SKV verkoopt de Activa en Passiva hierbij met inachtneming van de in deze 

Overeenkomst neergelegde voorwaarden aan NUSO, gelijk NUSO de Activa en Passiva 

hierbij koopt van SKV. 

 

2 . 2  Met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst verbindt SKV zich hierbij om 

op de Overdrachtsdatum de Activa en Passiva in volle en onbezwaarde juridische en 

economische eigendom aan NUSO over te dragen en alsdan alle overige 

Overdrachtshandelingen te verrichten, gelijk SKV zich hierbij verbindt om op de 
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Overdrachtsdatum de Activa en Passiva van SKV te aanvaarden en alle overige 

Overdrachtshandelingen te verrichten. 

 

2 . 3  De Activa en Passiva komen, onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst vanaf 

de Overdrachtsdatum voor rekening en risico van NUSO.  

 

2 . 4  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat NUSO geen activa of passiva zal verkrijgen 

respectievelijk aanvaarden die geen onderdeel zijn van de Activa en Passiva zoals 

beschreven in deze Overeenkomst en dientengevolge niet uitdrukkelijk door NUSO als 

verkrijgende Partij zijn verkregen of aanvaard, met dien verstande dat NUSO het recht 

heeft van SKV te verlangen om aan haar over te dragen die activa die wel behoren tot 

de Activa en Passiva, maar die abusievelijk niet zijn beschreven in deze Overeenkomst. 

Partijen zullen alsdan en in goed overleg zich in redelijkheid inspannen om datgene te 

doen wat nodig is om alsnog een overdracht van deze activa te bewerkstelligen.  

 

2 . 5  In geval van twijfel bij (één der) Partijen omtrent de over te nemen Activa en Passiva, 

maar abusievelijk niet zijn beschreven in deze Overeenkomst, benoemen Partijen een 

onafhankelijke derde om te bepalen of de over te nemen activa en/of passiva maar die 

abusievelijk niet zijn beschreven in deze Overeenkomst, dienen over te gaan naar 

NUSO. 

 

3 Koopsom / belastingen 

 

3 . 1  Partijen komen overeen dat de Overdracht geschiedt voor een koopsom ("Koopsom") 

van één euro (EUR 1,00). Partijen verklaren dat NUSO deze koopsom op de 

Overdrachtsdatum als hierna gedefinieerd heeft voldaan. SKV verleent kwijting aan 

NUSO voor betaling van deze koopsom.  

3 . 2  Schenkbelasting: De Overdracht is geen schenking zoals bedoeld in de Successiewet 

1956 aangezien de vereiste vrijgevigheid ontbreekt. Derhalve is geen schenkbelasting 

verschuldigd. Mocht de Belastingdienst en/of belastingrechter op enig moment het 

standpunt innemen dat de Overdracht wel een schenking is zoals bedoeld in de 

Successiewet 1956, dan is de schenking vrijgesteld ingevolge artikel 33 sub 4 van de 

Successiewet 1956 aangezien NUSO is gerangschikt als algemeen nut beogende 

instelling.  

3 . 3  Omzetbelasting: De Overdracht geschiedt conform het bepaalde in deze akte om niet, 

waardoor geen btw verschuldigd is. Mocht de Belastingdienst en/of belastingrechter op 

enig moment het standpunt innemen dat voor de overdracht wel een vergoeding in de 

zin van btw wordt betaald, dan garandeert SKV wat betreft de overdracht te handelen als 

ondernemer in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. NUSO en SKV stellen zich 

dan op het standpunt dat de vermogensbestanddelen die vanwege de overdracht van 

SKV over gaan op NUSO deel uitmaken van (een deel van) een overgang van een 

algemeenheid van goederen als bedoeld in artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 

1968, zodat ter zake van de levering geen btw verschuldigd is. NUSO verklaart te zullen 

voorzien in de voortzetting van de werkzaamheden van SKV. 

4 Administratie 
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4 . 1  NUSO verplicht zich jegens SKV om de Administratie voor zover deze betrekking heeft 

de rechten en plichten van SKV ten tijde van de Overdrachtsdatum gedurende de periode 

genoemd in artikel 2:10 lid 3 BW ten behoeve van SKV op inzichtelijke wijze beschikbaar 

te houden en SKV zodanige afschriften en kopieën daarvan te verstrekken als door deze 

redelijkerwijs worden verlangd met inachtneming van de bepalingen van de AVG en 

gerelateerde wet- en regelgeving. 

5 Periode voorafgaand aan de Overdrachtsdatum 

5 . 1  In de periode gelegen tussen de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en 

de Overdrachtsdatum zal SKV bewerkstelligen dat de werkzaamheden van SKV op de 

gebruikelijke (en zakelijke) wijze en going concern zullen worden voortgezet 

overeenkomstig de periode voorafgaande aan de ondertekening van deze 

Overeenkomst. NUSO zal door SKV zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden 

gebracht van feiten en/of omstandigheden die zich sinds de datum van ondertekening 

van deze Overeenkomst hebben voorgedaan of voordoen die een materieel nadelig 

effect hebben of redelijkerwijs verwacht worden te hebben op de werkzaamheden van 

SKV. SKV zal bewerkstelligen dat geen Activa zullen worden vervreemd en daarop geen 

zekerheidsrechten en/of beperkte rechten zullen worden gevestigd en dat de Activa 

zullen worden onderhouden overeenkomstig de periode voorafgaande aan de 

ondertekening van deze Overeenkomst. 

5 . 2  SKV zal NUSO en haar vertegenwoordigers en adviseurs zodanige andere medewerking 

en toegang tot de documenten van SKV verlenen die zij redelijkerwijs nodig hebben voor 

de uitvoering van deze Overeenkomst.  

5 . 3  In de periode vanaf de datum van deze Overeenkomst tot en met de Overdrachtsdatum, 

zal de SKV ervoor zorg dragen dat ten behoeve van SKV zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van NUSO geen investering in de Activa worden gedaan en 

geen Activa worden afgestoten, geen (inkoop)verplichtingen, huur-

/verhuurverplichtingen of andere verplichtingen worden aangegeven met betrekking tot 

de werkzaamheden van SKV en geen zekerheidsrecht of enig ander beperkt recht in eht 

leven worden geroepen of verschaft op enige Activa. De genoemde toestemming zal niet 

op onredelijke gronden door NUSO worden onthouden of vertraagd. 

6 Overdracht  

6 . 1  Op de Overdrachtsdatum zullen Partijen de volgende (rechts)handelingen (de 

Overdrachtshandelingen) verrichten: 

 

6 . 1 . 1  SKV zal NUSO een geactualiseerde Bijlage 2 (Lopende Overeenkomsten) 

overhandigen; 

6 . 1 . 2  SKV zal NUSO een verklaring overhandigen dat aan SKV op de 

Overdrachtsdatum geen inbreuken op de Garantieverklaringen bekend zijn; 



CONCEPT VAN DOORNE 16 NOVEMBER 2021 

 

Parafen SKV  Paraaf NUSO 7 

6 . 1 . 3  het bezit en eigendom van de Administratie zullen door SKV aan NUSO 

worden overgedragen door middel van feitelijke bezitsverschaffing, c.q. 

digitale overdracht; 

6 . 1 . 4  de Liquide Middelen  zullen door SKV aan NUSO worden overgedragen door 

middel van overboeking door SKV van het bedrag gelijk aan de Liquide 

Middelen op de bankrekening van NUSO (IBAN NL [●] ten name van 

[NUSO]). Een actueel overzicht van de Liquide Middelen wordt als Bijlage 4 

aan deze Overeenkomst gehecht; 

6 . 1 . 5  de Roerende Zaken zullen door SKV aan NUSO worden overgedragen door 

middel van feitelijke bezitsverschaffing;  

6 . 1 . 6  de Lopende Overeenkomsten zullen worden overgedragen door middel van 

ondertekening van de als Bijlage 3 aangehechte Akte van 

Contractsoverneming Lopende Overeenkomsten door NUSO en SKV, en het 

verkrijgen van de medewerking van de betreffende wederpartijen 

overeenkomstig het bepaalde in Artikel 7.2. 

6 . 2  Op eerste daartoe strekkend verzoek van de meest gerede Partij zal de andere Partij alle 

medewerking verlenen, dan wel alle handelingen verrichten die niet in de voorgaande 

leden van dit Artikel 6 blijken te zijn vermeld en die noodzakelijk zijn voor een 

rechtsgeldige overdracht van de Activa en Passiva. Voor zover de voor de rechtsgeldige 

overdracht van de Activa en Passiva door NUSO vanaf de overdrachtsdatum benodigde 

medewerking van derden op de Overdrachtsdatum nog niet is verkregen, zullen Partijen 

zich gezamenlijk inspannen om deze medewerking alsnog te verkrijgen. 

6 . 3  NUSO en SKV zullen zich gezamenlijk inspannen de benodigde toestemming van derden 

voor de contractsovername van één of meerdere Lopende Overeenkomsten op de 

Overdrachtsdatum te verkrijgen. Voor zover de voor de contractsovername van één of 

meerdere Lopende Overeenkomsten benodigde toestemming van derden op de 

Overdrachtsdatum niet is verkregen, zullen NUSO en SKV zich gezamenlijk inspannen 

deze toestemming alsnog te verkrijgen. 

7 Verplichtingen na de Overdrachtsdatum 

 

7 . 1  Indien en voor zover op de Overdrachtsdatum de overdracht van de Activa en Passiva 

niet volledig mocht hebben plaatsgevonden, zal SKV de aan de niet of niet volledig 

overgedragen bestanddelen verbonden rechten en verplichtingen voor rekening en risico 

van NUSO uitoefenen respectievelijk uitvoeren en iedere ontvangen prestatie uitsluitend 

en onmiddellijk ten gunste van NUSO doen komen, een en ander alsof er wel een 

volledige overdracht van de bestanddelen van de Activa en Passiva zou hebben 

plaatsgevonden. Partijen verbinden zich om al datgene te doen dat redelijkerwijze nodig 

of nuttig is om de hierboven in Artikel 6 vermelde rechten en verplichtingen uit te oefenen 

respectievelijk uit te voeren en daarbij de gerechtvaardigde belangen van de andere 

Partij respecteren. 

7 . 2  In aanvulling op voorgaande komen Partijen overeen dat tot het moment Partijen op of 

vanaf de Overdrachtsdatum schriftelijke medewerking hebben verkregen van de 
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contractuele wederpartijen bij de Lopende Overeenkomsten voor de contractsovername 

(als bedoeld in Artikel 6.3) (i) SKV de betreffende rechten uit hoofde van de betreffende 

Lopende Overeenkomsten op eigen naam, doch ten behoeve en voor rekening en risico 

van NUSO zal uitoefenen en tevens iedere ter zake ontvangen prestatie onmiddellijk zal 

afstaan aan NUSO en (ii) NUSO de betreffende verplichtingen van SKV zal voldoen. SKV 

verbindt zich in dat kader om al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of nuttig kan 

worden geacht om te verzekeren dat NUSO alle voordelen uit hoofde van de betreffende 

Lopende Overeenkomsten geniet. NUSO zal SKV volledig vrijwaren voor alle 

aanspraken jegens, verplichtingen en schade en aansprakelijkheden (waaronder 

begrepen schadeloosstellingen, kosten van deskundige bijstand, andere kosten en 

boetes) van SKV uit hoofde van de Lopende Overeenkomsten voor zover deze 

betrekking hebben op de periode vanaf de Overdrachtsdatum. 

7 . 3  Indien SKV na de Overdrachtsdatum gelden heeft ontvangen, ontvangt of zal ontvangen 

ten aanzien van de werkzaamheden van SKV betrekking hebbende op de periode vanaf 

de Overdrachtsdatum, dan is SKV deze gelden verschuldigd aan NUSO en zal SKV deze 

gelden binnen 15 (vijftien) Werkdagen na ontvangst daarvan doorbetalen aan NUSO op 

de bankrekening van NUSO. 

7 . 4  Indien NUSO na de Overdrachtsdatum gelden heeft ontvangen, ontvangt of zal 

ontvangen ten aanzien van werkzaamheden van SKV betrekking hebbende op de 

periode voorafgaand aan de Overdrachtsdatum, dan is NUSO deze gelden verschuldigd 

aan SKV en zal NUSO deze gelden binnen 15 (vijftien) Werkdagen na ontvangst daarvan 

doorbetalen aan SKV op de bankrekening van SKV. 

8 Garantieverklaringen 

 

8 . 1  SKV garandeert hierbij jegens NUSO dat de navolgende verklaringen (de 

Garantieverklaringen) heden en op de Overdrachtsdatum juist en niet misleidend 

(zullen) zijn. 

 

Informatie 

 

8 . 1 . 1  SKV heeft geen wezenlijke informatie achtergehouden omtrent de Activa en 

Passiva, die voor NUSO redelijkerwijs van belang geacht kan worden in het 

kader van de Overdracht. 

8 . 1 . 2  De door SKV aan NUSO verstrekte (i) informatie met betrekking tot de 

werkzaamheden van SKV, de Activa en Passiva en  financiële informatie met 

betrekking tot de Activa en Passiva is juist en niet misleidend. 

Bevoegdheid 

 

8 . 1 . 3  SKV is een rechtsgeldig opgerichte en bestaande stichting naar Nederlands 

recht en is volledig bevoegd tot het aangaan en uitvoeren van deze 

Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen in het kader van de 

Overdracht. 
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8 . 1 . 4  SKV heeft alle eventuele benodigde goedkeuringen verkregen en voorts alle 

interne reglementen en procedures gevolgd vereist voor de ondertekening of 

uitvoering van haar verplichtingen ingevolge deze Overeenkomst. 

8 . 1 . 5  de Roerende Zaken behoren in volle en onbezwaarde 

eigendom/gerechtigheid toe aan SKV. 

Activa en Passiva 

 

8 . 1 . 6  SKV is de enig juridisch en economisch rechthebbende ten aanzien van de 

Activa en is volledig (beschikkings)bevoegd de Activa en Passiva aan NUSO  

in eigendom over te dragen. 

8 . 1 . 7  De Activa zijn vrij van beslagen, pandrechten en overige zakelijke of 

persoonlijke rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot 

enig eigendomsvoorbehoud en terugkoop- of optierechten. 

8 . 1 . 8  De Activa zijn in goede staat en goed onderhouden, rekening houdende met 

hun ouderdom en behoudens normaal gebruik en slijtage. SKV is niet op de 

hoogte van enige omstandigheid die een negatieve invloed heeft, of kan 

hebben, op de huidige staat van de Activa. 

Geen juridische procedures 

 

8 . 1 . 9  SKV is niet, als partij of belanghebbende, betrokken bij enige procedure 

(waaronder begrepen civiele, strafrechtelijke, tuchtrechtelijke, 

administratieve of fiscale procedures) met betrekking tot de Activa en Passiva 

voor enige (tucht)rechterlijke of arbitrale instantie, mediator of bindend 

adviseur. 

Overeenkomsten 

 

8 . 1 . 1 0  Alle Lopende Overeenkomsten zijn van kracht, rechtsgeldig gesloten en op 

arm's length voorwaarden aangegaan in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening (uitoefening van de werkzaamheden) van SKV. 

8 . 1 . 1 1  SKV noch enige wederpartij bij een Lopende Overeenkomst is 

tekortgeschoten in de nakoming van enige materiële verplichting daaruit. 

8 . 2  NUSO bevestigt en aanvaardt dat de Garantieverklaringen de enige verklaringen en 

garanties zijn die door SKV ten aanzien van de Activa en de Passiva worden gedaan en 

gegeven en dat de Garantieverklaringen gezamenlijk en uitputtend de eigenschappen 

beogen weer te geven die NUSO op grond van deze Overeenkomst ten aanzien van de 

Activa en de Passiva mag verwachten in de zin van het bepaalde in artikel 7:17 BW en 

dat de toepasselijkheid van artikel 7:17 BW overigens hierbij door Partijen is uitgesloten. 

9 Persoonsgegevens  
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9 . 1  Voor zover als onderdeel van de Activa en Passiva ook persoonsgegevens in de zin van 

de AVG door SKV aan NUSO worden overgedragen of anderszins worden verwerkt, 

kwalificeert elke Partij als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze 

persoonsgegevens voor zover de Partij die persoonsgegevens voor haar eigen 

doeleinden en met eigen middelen verwerkt. Partijen zullen voor zover zij gezamenlijk de 

doeleinden en de middelen voor verwerking van persoonsgegevens vaststellen daarvoor 

op de Overdrachtsdatum een Gegevensverwerkingsovereenkomst aangaan conform 

Bijlage 5. 

9 . 2  Elke Partij zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en 

eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens en er voor zorgdragen dat hun medewerkers de daaruit 

voortvloeiende verplichtingen zullen nakomen.  

9 . 3  Onverminderd enige overige verplichting ter zake van het verwerken van 

persoonsgegevens, zal elke Partij passende technische en organisatorische 

(beveiligings)maatregelen (laten) nemen ter bescherming van de persoonsgegevens 

tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, in overeenstemming met de 

AVG en eventuele andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens en door relevante autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen. 

10 Geheimhouding en mededelingen aan derden 

1 0 . 1  Partijen zullen alle informatie die verband houdt met de (uitvoering van deze) 

Overeenkomst vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken 

of ten eigen bate (doen) aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de andere Partij. 

1 0 . 2  Partijen hebben geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die: 

1 0 . 2 . 1  ten tijde van de verstrekking bij de Partij reeds in bezit of anderszins bekend 

is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt;  

1 0 . 2 . 2  in het publiek domein zonder schending van deze 

geheimhoudingsbepalingen zijn vrijgegeven;  

1 0 . 2 . 3  door de Partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is 

verkregen;  

1 0 . 2 . 4  onafhankelijk van de ene partij door de andere Partij is ontwikkeld; en  

1 0 . 2 . 5  op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of andere regelgeving van 

overheidswege bekend moet worden gemaakt, mits Partijen elkaar zonder 

vertraging van deze verplichting op de hoogte stellen, zodat Partijen overleg 

kunnen voeren over de inhoud en het tijdstip van de bekendmaking. 

11 Aanzeggingen en overige mededelingen 
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1 1 . 1  Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake dienen aanzeggingen en overige 

mededelingen aan Partijen verband houdende met deze Overeenkomst te worden 

gedaan aan de in de aanhef van deze Overeenkomst genoemde adressen (of aan een 

zodanig ander adres als met inachtneming van dit Artikel 11.1 door een Partij aan de 

andere Partijen is meegedeeld). 

1 1 . 2  Aanzeggingen en overige mededelingen welke op de hierna genoemde wijzen zijn 

verzonden worden geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de volgende 

momenten: 

1 1 . 2 . 1  indien per koerier verzonden: op het moment van afgifte door koerier aan 

geadresseerde;  

1 1 . 2 . 2  indien verzonden per aangetekende brief: op de dag vermeld op het bericht 

van ontvangst; en 

1 1 . 2 . 3  indien verzonden per e-mail: op het tijdstip van verzenden. 

1 1 . 3  Voor zover niet anders is bepaald in deze Overeenkomst zal geen van de Partijen zonder 

voorafgaand overleg met en goedkeuring van de andere Partij omtrent de inhoud van 

deze Overeenkomst enige mededeling doen of informatie verstrekken aan derden. 

12 Afstand recht op ontbinding, vernietiging en wijziging 

Partijen doen hierbij, onder de opschortende voorwaarde van het verrichten van alle 

Overdrachtshandelingen, onherroepelijk afstand van het recht om deze Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen dan wel gehele of gedeeltelijke 

ontbinding of vernietiging van deze Overeenkomst te vorderen uit hoofde van de artikelen 

6:265 e.v. BW (tekortkoming in de nakoming), 6:228 BW (dwaling), 6:258 e.v. BW 

(onvoorziene omstandigheden) en van het eventuele recht uit hoofde van artikel 6:230 

BW in rechte te vorderen dat de gevolgen van deze Overeenkomst ter opheffing van enig 

nadeel worden gewijzigd. 

13 Kosten 

1 3 . 1  Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt 

NUSO de kosten (waaronder begrepen de kosten voortvloeiende uit het verstrekken van 

opdrachten aan externe adviseurs) voortvloeiende uit of betrekking hebbende op de 

totstandkoming of uitvoering van deze Overeenkomst waaronder de kosten van Van 

Doorne N.V. voor het opstellen van deze Overeenkomst en de overige werkzaamheden 

van Van Doorne N.V. met betrekking tot de (juridische) begeleiding en ondersteuning 

van Partijen bij de voorbereiding en afronding van de Overdracht. 

14 Slotbepalingen 

1 4 . 1  De overwegingen van deze Overeenkomst en de inhoud van de Bijlagen vormen een 

integraal onderdeel van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan slechts worden 

gewijzigd of aangevuld door middel van een door Partijen ondertekend stuk. 
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1 4 . 2  Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de verkoop 

en levering van de Activa en Passiva en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke 

en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt. Behoudens voor 

zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, doet deze Overeenkomst 

evenwel geen afbreuk aan de rechten die de wet aan een koper toekent. 

1 4 . 3  Indien een Partij enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst, waaronder begrepen het 

recht te vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van deze 

Overeenkomst nakomt, niet of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat 

recht afstand te hebben gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van 

enig recht dat zij jegens de andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij enige 

verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet juist of niet volledig is nagekomen, 

wordt zij niet geacht daarmee afstand te hebben gedaan van enig ander recht dat haar 

in dat specifieke geval toekomt, noch van de mogelijkheid zich in andere gevallen op het 

desbetreffende recht te beroepen. 

1 4 . 4  Deze Overeenkomst is uitsluitend opgesteld ten behoeve van Partijen en hun 

rechtsopvolgers onder algemene titel en bijzondere titel, voor zover toegestaan 

ingevolge deze Overeenkomst. Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in 

deze Overeenkomst, bevat de Overeenkomst geen bepalingen die de strekking hebben 

rechten te scheppen voor een derde om een prestatie van (één der) Partijen te vorderen 

of op andere wijze jegens (een van) hen een beroep op deze Overeenkomst te doen. 

1 4 . 5  Een Partij kan haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst niet overdragen 

aan respectievelijk doen overnemen door een derde, tenzij met voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

1 4 . 6  Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken 

te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst. 

Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een 

bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als 

die van de te vervangen bepalingen, rekening houdend met het oogmerk van deze 

Overeenkomst. 

15 Rechts- en forumkeuze 

1 5 . 1  Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

1 5 . 2  Alle geschillen welke tussen NUSO en SKV mochten ontstaan voortvloeiende uit of 

samenhangende met de onderhavige Overeenkomst, dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen voor zover Partijen die niet zelf 

hebben kunnen oplossen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 
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HANDTEKENINGENPAGINA VAN DE OVEREENKOMST  

TOT KOOP, VERKOOP EN OVERDRACHT VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 
 
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP [●] 2021, 

 

 
 
Stichting Steunpunt Kindervakanties 
 
 
 
 

Naam: [●]   
Titel: [●]   

 

 

Stichting Steunpunt Kindervakanties   
 
 
 
 
 

Naam: [●]   
Titel: [●] 
 

  

 

NUSO Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie  
 
 
 
 
 

Naam: D.S.C. Ensberg-Kleijkers   
Titel: Directeur-bestuurder 
Alleen/zelfstandig bevoegd 
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BIJLAGE 1 

ROERENDE ZAKEN 
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BIJLAGE 2 

LOPENDE OVEREENKOMSTEN 
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BIJLAGE 3 

AKTE VAN CONTRACTSOVERNEMING LOPENDE OVEREENKOMSTEN 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

(1) STICHTING STEUNPUNT KINDERVAKANTIES, een stichting, statutair gevestigd te 

gemeente Utrecht en kantoorhoudende aan de Bemuurde Weerd O.Z. 12, 3514AN 

Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 50456105 (Verkoper); en 

 

(2) NUSO Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie, een vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan 

de Arthur van Schendelstraat 550, 3511MH Utrecht, ingeschreven in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel onder nummer 40532341 (Koper); 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

(A) SKV en NUSO zijn een overeenkomst zijn aangegaan met betrekking tot de koop, 

verkoop en overdracht van bepaalde activa en passiva door SKV aan NUSO 

(Overeenkomst); 

 

(B) SKV ingevolge de Overeenkomst gehouden is alle rechten en verplichtingen uit hoofde 

van ieder van de Lopende Overeenkomsten (als gedefinieerd in de Overeenkomst), 

gesloten tussen SKV enerzijds en de betreffende wederpartijen bij de Lopende 

Overeenkomsten van SKV anderzijds (Wederpartijen) over te dragen aan NUSO, gelijk 

NUSO gehouden is deze over te nemen van Verkoper (Contractsoverneming); en 

  

(C) Partijen ter uitvoering van de Overeenkomst de Lopende Overeenkomsten bij deze akte 

van contractsoverneming (Akte) wensen over te dragen respectievelijk over te nemen. 

 

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

1  Definities 

De met een hoofdletter weergegeven woorden in deze Akte, die in deze Akte niet 

afzonderlijk zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als daaraan toegekend in de 

Overeenkomst. 

2  Contractsoverneming 

 

SKV draagt hierbij al haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Lopende 

Overeenkomsten per de Overdrachtsdatum over aan NUSO en NUSO verklaart hierbij 

alle rechten en verplichtingen van voortvloeiende uit hoofde van de Lopende 

Overeenkomsten te aanvaarden en over te nemen van SKV door middel van 

Contractsoverneming, één en ander als bedoeld in artikel 6:159 BW waarbij de rechten 

en verplichtingen economisch voor rekening en risico van NUSO komen. 
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3  Medewerking 

 

Partijen zullen zich ervoor inspannen zo spoedig mogelijk na de datum van deze Akte 

(voor zover niet reeds verkregen) de medewerking aan de Contractsoverneming van 

iedere betreffende Wederpartij te verkrijgen, één en ander als bedoeld artikel 6:159 BW 

en met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. 

 

4  Slotbepalingen 

 

4 . 1  Partijen doen hierbij onherroepelijk afstand van de bevoegdheid om de afspraken zoals 

neergelegd in deze Akte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen dan wel 

gehele of gedeeltelijke ontbinding of vernietiging, en/of wijziging van deze Akte te 

vorderen uit hoofde van artikelen 6:265 e.v. BW (tekortkoming in de nakoming), 6:258 

e.v. BW (onvoorziene omstandigheden) en/of 6:228 jo. 6:230 BW (dwaling). 

 

4 . 2  Op deze Akte is Nederlands recht van toepassing. 

 

4 . 3  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Akte zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 

 

 
HANDTEKENINGENPAGINA VOLGT 
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HANDTEKENINGENPAGINA BIJ AKTE VAN CONTRACTSOVERNEMING LOPENDE 

OVEREENKOMSTEN 

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND OP [●], 

 

 
Stichting Steunpunt Kindervakanties 
 
 
 
 

Naam: [●]   
Titel: [●]   

 

 

Stichting Steunpunt Kindervakanties   
 
 
 
 
 

Naam: [●]   
Titel: [●] 
 

  

 

NUSO Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie  
 
 
 
 
 

Naam: D.S.C. Ensberg-Kleijkers   
Titel: Directeur-bestuurder 
Alleen/zelfstandig bevoegd 
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BIJLAGE 4 

OVERZICHT LIQUIDE MIDDELEN 
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BIJLAGE 5 

GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST 

 


