TIJDELIJKE INDEPLAATSTREDING
AANVULLING OP DE MAATSCHAPSOVEREENKOMST
behorende bij de maatschapsovereenkomst gesloten op ………………………………………………
tussen de eigenaar, hierna genoemd onder 1, en de overige opvarenden/vennoten, welke
overeenkomst hierna zal worden aangeduid als: “de Maatschapsovereenkomst”.
1

de eigenaar, mede handelende namens de vennoten als genoemd in de
Maatschapsovereenkomst,
Naam:

…………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………….

Geboortedatum en –plaats: ..……………………………………………………………………...
Registratienummer vaartuig: ………………………………………………………………………
en
2

de opstapper
Naam:

……………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………

Postcode en plaats:

…………………………………………………………………………...

Geboortedatum en –plaats: ………………………………………………………………………
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
1

Tijdelijke toetreding als maat tot de maatschapsovereenkomst

De opstapper zal toetreden tot de maatschap als bedoeld in de maatschapsovereenkomst in
de zin van artikel 6 van de Algemene Maatschapsvoorwaarden NEDERLANDSE
VISSERSBOND die van toepassing zijn op de maatschapsovereenkomst en zal
dienovereenkomstig in de plaats treden van de volgende vennoot::
Naam:

………………………………………………………………………..

Adres:

………………………………………………………………………..

Postcode en plaats:

………………………………………………………………………..

Geboortedatum en –plaats: …………………………………………………………………..

2
3

4

De opstapper verklaart in de positie te treden van voornoemde vennoot ten opzichte van de
overige vennoten met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen.
De opstapper verklaart kennis te hebben genomen van en gaat akkoord met de
Maatschapsovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Maatschapsvoorwaarden
NEDERLANDSE VISSERSBOND. Tevens verklaart de opstapper dat zijn rechtspositie ten
opzichte van de overige vennoten door voornoemde bepalingen wordt beheerst.
De opstapper verklaart bekend te zijn met artikel 4 van het Verzekeringsreglement Sociaal
Fonds voor de Maatschapsvisserij.

Artikel 2

Duur van de toetreding

In de relatie tot de opstapper geldt dat de maatschapsverhouding tussen de vennoten en de
opstapper van bepaalde duur is en de opstapper uit deze maatschapsverhouding treedt in de eerste
haven die het zeevissersvaartuig aandoet na de volgende datum:
…………………………………………………………………
Artikel 3
1

2

Doorzending kopie aanvulling op de maatschapsovereenkomst

Partijen zenden een afschrift van de onderhavige ondertekende aanvulling op de
maatschapsovereenkomst per email of fax aan het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij
ter aanmelding voor de verzekeringsovereenkomst ten behoeve van de opstapper.
Partijen zenden een afschrift van de onderhavige ondertekende aanvulling op de
maatschapsovereenkomst per email of fax aan één of meer (naaste) familieleden, kennissen
en/of adviseurs.

Getekend te ………………………………………………………………… op ……………………………….

De eigenaar

De opstapper

