Corona Contract

Een aanvullende overeenkomst voor ondernemers die met een onverwachte pandemie
geconfronteerd worden.

Partijen
A, gevestigd te .... aan de .....
KvK-nummer ......
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .......
B, gevestigd te ..... aan de .....
KvK-nummer.....
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ......

Verklaren het volgende:

In overweging nemende dat
- Partijen hebben met elkaar een overkomst gesloten op ..... ter levering van de volgende
diensten/goederen/......
- Een bijzondere omstandigheid, met de bijbehorende maatschappelijke ontwrichting, zoals
de pandemie die thans bekend staat als Covid19 was door partijen in het geheel niet
voorzien bij het aangaan van de overeenkomst
- Partijen maken aanvullende afspraken met elkaar over de gevolgen van deze pandemie en
de wijze waarop zij daarmee wensen om te gaan
- Partijen leggen met deze overeenkomst hun onderlinge dialoog en beoogde effecten vast,
maar merken op dat, mede gelet op de onzekerheid van de toekomst de intentie van
partijen belangrijker kan zijn dan de letterlijke afspraak. In dat kader zal het in de wereld
gebeurde voorafgaand aan deze overeenkomst alsmede hetgeen na de totstandkoming
van deze overeenkomst gebeurd is, in de eventuele rechterlijke beoordeling achteraf
moeten worden meegewogen.
- de redelijkheid en en billijkheid maken uitdrukkelijk deel uit van deze overeenkomst

Komen partijen in aanvulling van het eerder overeengekomene de volgende
bijzondere bedingen overeen:
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Met onmiddellijke ingang maken zij de volgende afspraken:
Aangaande het overeengekomen tijdpad van levering/nakoming
...............................
(Bespreek bijvoorbeeld waardoor vertraging ontstaat, hoe partijen dat denken op te lossen,
wat de gevolgen kunnen zijn, of een eventuele verzekering van partijen een rol kan spelen)
Deze afspraak geldt vanaf datum ondertekening/..............
tot 6 april 2020/31 december 2020/.................
Aangaande betalingen
..............................
(Bespreek welke betalingen er verwacht worden, wanneer die verwacht zullen worden, of er
rente bij uitgestelde betaling wordt geheven, of er aanvullende zekerheid wordt verstrekt)
Deze afspraak geldt vanaf datum ondertekening/..............
tot 6 april 2020/31 december 2020/.................

Aangaande communicatie
..............................
(Bespreek alternatieven voor persoonlijk contact, wie bevoegd is bepaalde beslissingen te
nemen nu andere personen wellicht ziek of in quarantaine zijn, hoe partijen eventueel de
gemaakte afspraken naar derden/klanten/media communiceren)
Deze afspraak geldt vanaf datum ondertekening/..............
tot 6 april 2020/31 december 2020/.................

Aangaande overige afspraken
..............................
(Bespreek alles wat voor uw situatie relevant is en hierboven nog niet aan de rode is
gekomen)
Deze afspraak geldt vanaf datum ondertekening/..............
tot 6 april 2020/31 december 2020/.................

Aangaande toekomstige ontwikkelingen
Partijen verklaren dat zij niet kunnen voorzien welke impact de komende tijd nog kan hebben.
Daarom verklaren partijen bij nieuwe ontwikkelingen die de beoogde uitwerking van deze
overeenkomst verhinderen uitdrukkelijk met elkaar in dialoog te blijven. Partijen verklaren alle
geschillen die uit de coronacrisis voortvloeien eerst met elkaar te bespreken, eventueel onder
begeleiding van een mediator, alvorens zij zich tot de bevoegde rechter wenden.

Toepasselijkheid
Deze overeenkomst geldt als een addendum op de overeenkomst(en) en algemene
voorwaarden zoals deze reeds overeengekomen zijn, uitdrukkelijk bedoeld voor aanpassing
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van de overeenkomst en het voorkomen van geschillen als direct gevolg van de coronacrisis.
In deze gevallen prevaleren de bijzondere afspraken van deze overeenkomst boven de
eerdere overeenkomst(en) en algemene voorwaarden.
Voor situaties die niet zijn voorzien in deze overeenkomst, alsmede situaties die in het geheel
geen verband houden met de corona-crisis, geldt dat de eerdere overeenkomst(en) en
algemene voorwaarden het geheel van de gemaakte afspraken tussen partijen weergeven.
Deze overeenkomst is door partijen in tweevoud ondertekend
(of)
Deze overeenkomst wordt digitaal overeengekomen, waarbij de bereikte overeenstemming
blijkt uit de bijbehorende correspondentie.

Partij A

Partij B

.............
Plaats.....
Datum.......

............
Plaats....
Datum.....

Deze model-overeenkomst is opgemaakt door Advocatenkantoor Exaten (www.exaten.nl) en
vrij te gebruiken, alsmede aan te passen, voor ondernemers die zich geconfronteerd zien met
onvoorziene omstandigheden.
Deze model-overeenkomst is bedoeld als toegankelijk en algemeen toepasselijk praatstuk, als
handvat om de dialoog te openen over deze bijzondere omstandigheden. Als
Advocatenkantoor Exaten zijn wij van mening dat het voorkomen van conflicten en
procedures de ondernemer meer dient dan een juridische discussie. In deze bijzondere tijd
wilden wij onze gedachtengang over hoe een en ander bijvoorbeeld uit kan zien vrijblijvend
met de wereld delen. Gebruik vooral concrete voorbeelden en taal die u begrijpt bij het
invullen ervan. Zorg ervoor dat uw intentie duidelijk is, beschrijf zo veel mogelijk de beoogde
eindresultaten.
Disclaimer (we blijven juristen)
De uitwerking van een aanvullende overeenkomst kan altijd afhangen van de huidige
overeenkomsten die partijen reeds hebben gesloten. Voor het maken van complexe
afspraken of afspraken met substantiële financiële belangen adviseren wij altijd om een en
ander juridisch te laten toetsen. We vragen uw begrip ervoor dat wij voor de enkele
verstrekking/publicatie van dit model geen enkele (beroeps)aansprakelijkheid kunnen
aanvaarden.
Uitdrukkelijk voorbehouden worden alle rechten als het gaat om het gebruik van (delen) van
deze overeenkomst met als doel marketing en communicatie door juridische adviseurs in de
breedste zin van het woord.

model corona contract

Pagina 3
! van 3
!

www.exaten.nl

