Besloten
vennootschap
Beperkte aansprakelijkheid
Eén van de vormen waarin een ondernemer zijn
onderneming kan opzetten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg de
BV. Bij de oprichting van een BV is de notaris de
coördinerende figuur tussen de cliënt en de overige
betrokken deskundigen.

Op onze site vindt u in de rubriek Bedrijf
meer informatie over dit onderwerp.

www.notarisweesp.nl

Besloten vennootschap
Oprichting
Om een BV te kunnen opzetten, hebt u een minimumkapitaal nodig in geld of goederen, momenteel
is dat 18.000 euro. Dit kapitaal is verdeeld in aandelen waarvan geen bewijzen van aandeel worden
afgegeven. Wel moet de BV een aandeelhoudersregister bijhouden.
Het oprichten van een besloten vennootschap
gebeurt altijd door middel van een notariële akte,
waarin de statuten worden opgenomen. Daarin
staan onder meer: de naam en het doel van de BV,
de vestigingsplaats, de waarde van de aandelen, tot
welk maximaal bedrag aandelen kunnen worden uitgegeven, en een regeling die de mogelijkheid beperkt
om aandelen aan anderen over te dragen. In deze
laatste regeling zit meteen de ‘beslotenheid’ van de
BV. Ook staat in de oprichtingsakte hoeveel aandelen elke oprichter krijgt, en wie de directeur(en) van
de BV zal (zullen) zijn.

De belangrijkste reden om voor een
besloten vennootschap te kiezen,
is het beperken van de persoonlijke
aansprakelijkheid van de ondernemer.
Een BV is een rechtspersoon. Dat
betekent dat de vennootschap
zelfstandig aan het rechtsverkeer kan
deelnemen en dus rechtshandelingen
mag verrichten zoals kopen en
verkopen, huren en verhuren, of

Besloten vennoo
personeel in dienst nemen.

Elke BV kan door dergelijke handelingen
winst of verlies maken. Heeft een BV
schulden, dan kunnen de schuldeisers
in principe alleen aanspraak maken op
het vermogen van de BV en niet op dat
van haar directeuren of aandeelhouders
- tenzij er sprake is van misbruik of
overtreding van bepaalde wettelijke
regels.
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Besloten vennootschap
Levering van aandelen op naam
De uitgifte en levering van aandelen op naam
moeten worden vastgelegd in een notariële

Het oprichten
van een besloten
vennootschap gebeurt
altijd door middel van
een notariële akte

akte. De uitgifte van aandelen bij de oprichting
van de vennootschap wordt direct in de oprichtingsakte geregeld.

Inschrijving
Na ondertekening van de oprichtingsakte zorgt
de notaris voor de inschrijving van de BV in het

otschap

Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Dat is vooral van belang om de beperkte bestuurdersaansprakelijkheid van kracht te laten zijn.
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Als familienotaris adviseren wij bij alle belangrijke
momenten in uw leven: samenwonen, trouwen en
(klein)kinderen krijgen. Mooie momenten zijn er om
vast te houden, zo lang mogelijk. Het liefst ook met de
zekerheid dat er – als u er niet meer bent - uiteindelijk
gebeurt wat u voor ogen hebt.
Ook op minder mooie momenten staan wij voor u
klaar. Bijvoorbeeld met de nalatenschapbehandeling.
Als huisnotaris zorgen wij dat u van het huis van uw
dromen eerst de feiten kent en dan pas koopt. Feiten
als een olietank, verontreinigde grond of asbest in het
huis kunnen vervelende gevolgen hebben, die u maar
beter voorkomt.
Als bedrijfsnotaris hebben wij oog voor uw belangrijkste doel: winst maken. Wij helpen u bij een goed
evenwicht tussen fiscale en juridische gevolgen van
rechtsvormen en een duidelijke afweging tussen
zakelijke én privé-belangen.
U bent van harte welkom op ons kantoor. Wij bieden u advies op uiteenlopende terreinen. Wij zijn u
zorgvuldig en efficiënt van dienst en bieden u uiteindelijk met de juiste notariële regeling op maat
de zekerheid die u van ons verwacht.

Colofon
C.J. van Houtenlaan 14, 1381 CP Weesp
T (0294) 41 31 31
E info@notarisweesp.nl
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Netwerk Notarissen is een samenwerkingsverband van zo’n 150 zelfstandige
notariskantoren. Vanuit vestigingen over heel Nederland bedienen meer dan 600
notarissen en kandidaat-notarissen een brede markt van particuliere en zakelijke
klanten. Netwerk Notarissen vindt het belangrijk om de – vaak toch complexe –
zaken toegankelijk, in heldere taal, te presenteren. Dat ziet u terug in onze brochures, op onze website en in onze akten.

Ook vindt u op onze site diverse extra diensten die wij
onze relaties graag aanbieden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld kosteloos abonneren op onze tweemaandelijkse
nieuwsbrief. Een goede manier om snel en gemakkelijk op
de hoogte te blijven van wetswijzigingen en andere ontwikkelingen die voor u relevant kunnen zijn.

