Akte van cessie (koop en verkoop van een vordering)
De ondergetekenden:
Naam organisatie

,

correspondentieadres

, postcode

vestigingsplaats

,

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
naam:
functie:
hierna te noemen ‘cedent';
en
Budget Adviesbureau Deventer, gevestigd aan de Smedenstraat 280 te Deventer, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.G. van Eck, teammanager, hierna te noemen ‘cessionaris'.
Overwegende:
dat

(naam schuldenaar)

en

(evt. naam medeschuldenaar)

wonende
postcode

,
te

,

hierna te noemen ‘cessus'
per heden een schuld heeft aan cedent groot €

;

dat deze schuld bij cedent bekend is onder referentienummer

;

dat cedent thans deze vordering op cessus wenst over te dragen aan cessionaris.
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1: vordering
Cedent verkoopt en draagt hierbij in eigendom over, gelijk cessionaris die koopt en bij deze in
eigendom aanvaardt de vordering van cedent op cessus groot €

.

Artikel 2: koopsom
Deze verkoop en koop heeft plaatsgevonden tegen een koopsom van 10% van de openstaande
vordering, zijnde €
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paraaf cedent

Direct na ontvangst van deze ondertekende akte wordt de koopsom door cessionaris voldaan,
waarna cessionaris door cedent voor de koopsom wordt gekweten. De betaling wordt verricht naar
IBAN
ten name van
onder vermelding van
Artikel 3: bevoegdheid
Cedent verleent aan cessionaris de bevoegdheid om zo nodig deze cessie aan cessus mede te
delen, te betekenen, de vordering op cessus te innen, daarvoor aan cessus kwijting te verlenen en zo
nodig tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen cessus over te gaan. Cedent staat er voor in dat hij
de enige gerechtigde tot de gecedeerde vordering is en dat hij bevoegd is te cederen en dat de
gecedeerde vordering vrij van beslag is en van daarop rustende zakelijke genots- en
zekerheidsrechten.
Artikel 4: kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, interesses, boetes en andere uitgaven en schaden,
hoe ook genaamd, voortvloeiend uit het incasseren van de ten deze gecedeerde vordering, komen
ten laste van cessionaris, met inbegrip van de kosten van deze overeenkomst.
Artikel 5: geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Het geschil zal worden voorgelegd
aan de competente rechter.
Aldus overeengekomen op datum

J.G. van Eck,
teammanager

Bij deze akte is een document gevoegd waaruit, blijkt dat de overgedragen vordering daadwerkelijk
bestaat en op naam van cessus is gesteld (dit document kan zijn: kopie van contract of
overeenkomst, gerechtelijk vonnis, op naam gestelde factuur), vergezeld van een specificatie van de
vordering
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