• Koopovereenkomst gebruikt motorvoertuig
Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de tips op de achterzijde van dit blad!
Op beide overeenkomsten moet de handtekening van koper en verkoper worden geplaatst. Zodra beide handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door!
1. Partijen

4. Keuringsafspraken

A. Verkoper van het voertuig

Het voertuig wordt verkocht zonder keuring

(Handels)naam

Het voertuig is gekeurd door

Straat+ huisnr.

n op

Postcode+ woonplaats

n Het keuringsrapport is bijgevoegd bij deze koopovereenkomst

Telefoonnummer

Het voertuig moet gekeurd worden op

Fax

n De kosten van de keuring komen voor rekening van

B. Koper van het voertuig

n

Naam+ voorletter

Koper

Verkoper

Anders

Indien de keuring nog moet plaatsvinden kan een ontbindende voorwaarde worden
opgenomen. Als uit de keuring blijkt dat er gebreken aanwezig zijn dan:

Straat+ huisnr.

Betaald verkoper niets mee aan de reparatie en is er geen recht op ontbinding
 Heeft de koper het recht te ontbinden indien reparatiekosten meer dan

Postcode+ woonplaats
Telefoonnummer

€		

Fax
Nr. identiteitsbewijs
Ondergetekenden: A. verkoper van het voertuig, hierna genoemd ‘verkoper’ en B. koper van
het voertuig hierna genoemd ‘koper’ verklaren deze koopovereenkomst te zijn aangegaan
volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.

Bedragen

Anders
5. Plaats, tijd, voorwaarden levering
De levering van het voertuig met accessoires en/of toebehoren is op :

2. Koop en verkoop

Datum

Partijen sluiten hierbij een koopovereenkomst van een motorvoertuig met daarbij behorende
inventaris, aan partijen bekend en gespecificeerd op de aanwezige lijst. Deze dient door
beide partijen gecontroleerd en geparafeerd te worden.

Plaats
• Verkoper verklaart dat de door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van
lasten en beperkingen.
• Tot aan de levering blijven alle kosten en schade betrekking hebbend op het voertuig
voor rekening van de verkoper, zoals onderhouds- en reparatiekosten. Ook draagt de
verkoper tot aan de levering het risico voor het verloren gaan van het voertuig.
• De koper kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en zonder kosten
ontbinden als het voertuig tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en
de levering ernstige schade oploopt.

Merk voertuig
Type voertuig
Kenteken
Datum afgifte deel 1/1A

Bouwjaar

benzine

Brandstof

diesel

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

LPG

Kilometerstand

km

De kilometerstand wordt

wel /

niet gegarandeerd

Bij de overeenkomst wordt een uitdraai NAP toegevoegd

ja /

Tijd

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse
rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake een geschilleninstantie
bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.
7. Nadere afspraken

nee

Accessoires en/of toebehoren bij koop

Aanwezige schade tijdens verkoop
Geen schade
Aan buitenzijde

8. Ondertekening

Aan binnenzijde

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (let op: koper en verkoper zetten op
beide overeenkomsten een originele handtekening)

3. Koopprijs en betaling

Datum

De koopprijs is uiterlijk verschuldigd op het moment dat de verkoper aan de koper levert.
Verkoper geeft aan koper een deugdelijk betalingsbewijs.

Plaats

Totale koopprijs

Handtekening koper

Handtekening verkoper

€
Incl. accessoires en toebehoren

Bedrag in letters
Betalingswijze per/in

euro
(Post)bankrekeningnummer verkoper

Contanten

Anders

Na ondertekening behoudt iedere partij één exemplaar
ANWB heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. ANWB is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is de ANWB
partij in dit contract.

Tips voor de koper
De bedoeling van deze tips is om u op een aantal punten te wijzen die van
belang zijn bij de koop van een gebruikt voertuig. Uit de praktijk blijkt dat
particulieren afspraken over de koop niet of onvolledig vastleggen. Daardoor
ontstaat er achteraf vaak verschil van mening over de mondeling gemaakte
afspraken. Deze zijn achteraf moeilijk en soms ook niet te bewijzen. Met deze
koopovereenkomst kunnen afspraken worden vastgelegd en kunnen problemen voorkomen worden.
I. Voorlichting
Informeer van tevoren welk type voertuig bij uw wensen en gebruik past.
Bij de Auto Advieslijn van de ANWB kunt u hier meer informatie over krijgen
088 269 50 00.
II. Prijs
Prijzen van gebruikte motorvoertuigen zijn vrij. De verkoper kan dus elke prijs
van u vragen. Wilt u duidelijkheid hebben over de geschatte dagwaarde van het
te kopen voertuig? In de ANWB/BOVAG koerslijst kunt u de dagwaarde vinden.
Ook staat de inruilwaarde vermeld. Met deze informatie kunt u beter onderhandelen over de prijs van het te kopen voertuig, hou er wel rekening mee dat
deze prijzen inclusief garantie zijn. Heeft u problemen met de juiste waarde te
vinden? Neem contact op met de Auto Advieslijn, zij kunnen u adviseren.
III. Aanbetaling
Wees voorzichtig met het doen van een aanbetaling, dit wordt gezien als
bevestiging van het sluiten van de koopovereenkomst. Wilt u voor het sluiten
van de koop nog een keuring laten uitvoeren, doe dan geen aanbetaling. Doet
u dit wel dan kunt u, als de keuring tegenvalt, de koop niet ontbinden. Neem
dergelijke afspraken over in de koopovereenkomst onder punt 4.
Gaat u tot koop over, vergeet dan niet van de verkoper een kwitantie te
vragen voor de aanbetaling.
IV. Technische keuring en onderzoeksplicht
Bij het kopen van een gebruikt motorvoertuig is het verplicht om onderzoek
te doen naar de staat van het voertuig. U koopt ten slotte van een tegenpartij
die geen professionele verkoper is en dus geen technische kennis heeft. In de
wet staat dat u als koper een onderzoeksplicht heeft, deze gaat verder dan
een APK en schoppen tegen de banden. Als ANWB raden wij u altijd aan, om
voor de koop een technische keuring uit te voeren. Dit kan door de ANWB, kijk
voor meer informatie op www.anwb.nl/rechtshulp. Geef wel als koper zelf
opdracht voor de keuring omdat u anders geen keuringsrapport te zien krijgt.
Als uit de keuring blijkt dat er verborgen gebreken zijn, dan kunt u altijd nog
kiezen om het voertuig niet te kopen. Dit kan alleen als u nog geen koop
gesloten heeft! Wilt u het voertuig toch kopen maak dan goede schriftelijke
afspraken over de reparatie en de daarbij horende kosten. In punt 4 van deze
koopovereenkomst staan enkele voorbeelden.
V. Kilometerstand
De kilometerstand is een belangrijk onderdeel van de koop, veel kilometers
betekend vaak ook meer slijtage in het technische gedeelte. Ook is de stand van
invloed op de waarde van het voertuig. Controleer daarom de kilometerstand
door de Nationale Auto Pas in te zien. Dit kan bij BOVAG-bedrijven of bij een
ANWB-keuringsstation. Noteer bij het invullen van deze koopovereenkomst de
kilometerstand zoals deze in het voertuig staat ten tijde van de koop. Of kijk op
autopas.nl
VI. Kentekenbewijs overschrijven
Het kentekenbewijs is een belangrijk deel van de overeenkomst, toch is er
nogal eens wat mis.
Het kentekenbewijs bestaat uit deel 1A 1B en het overschrijvingsbewijs (bij
kentekens afgegeven voor 1 juni 2004 is dit deel l, ll, lll). Deel 1A bevat de
technische gegevens van het voertuig, deel 1B bevat de persoonsgegevens van
de eigenaar van het voertuig. Het overschrijvingsbewijs is nodig wanneer het
voertuig op een andere naam moet worden gezet.
Voor het overschrijven van het kenteken moet u met de verkoper naar een
van de grotere postkantoren. De verkoper moet alle kentekendelen meenemen. Als koper moet u zich kunnen legitimeren, welke legitimatiebewijzen
goedgekeurd zijn vindt u op anwb.nl/rechtshulp.
Lees goed het kenteken deel 1A , hierop staan eventuele bijzonderheden aangegeven, is de auto geïmporteerd, rijdt hij op gas,benzine of diesel.
VII. Motorrijtuigenbelasting
Bij het overschrijven van het kentekenbewijs op het postkantoor wordt er
automatisch aangifte gedaan voor de motorrijtuigenbelasting. U ontvangt
thuis een acceptgiro voor de betaling. Verloopt de lopende belastingtermijn
en krijgt u geen bericht thuis, dan kunt u contact opnemen met het Centraal
Bureau der Motorrijtuigenbelasting in Apeldoorn. Wilt u weten hoeveel
belasting u gaat betalen, kijk op www.belastingdienst.nl.
VIII. Wie is de verkoper?
Voor het verkopen van een voertuig zijn er enkele eisen waaraan voldaan
moet worden. Je moet allereerst eigenaar zijn. Let er dus op bij het kopen van
een voertuig dat u de daadwerkelijke eigenaar voor u heeft. Bij het kopen van
een particulier wordt u namelijk niet beschermd als het voertuig gestolen
blijkt te zijn. De vorige eigenaar mag dan het voertuig terugeisen.
Dit is ook het geval wanneer de verkoper minderjarig blijkt te zijn, hij mag
AD 00257-0209

op grond van de wet geen koop met u sluiten zonder toestemming van zijn
ouders. Laat in zo’n situatie de ouders meetekenen op de koopovereenkomst.
Doet u dit niet dan kunnen de ouder de koopovereenkomst ontbinden. Een
minderjarige kan geen auto op naam stellen, let hierop bij het overschrijven!
Partijen kunnen over en weer hun paspoort vragen voor controle van persoonlijke gegevens zoals ingevuld op dit contract. Bij onjuiste gegevens loopt u het
risico dat u de andere partij niet meer terugvindt als u na ondertekening op problemen stuit. U kunt ook een adresbevestiging vragen. Het huidige adres staat
bijvoorbeeld vermeld op de ANWB-lidmaatschapskaart of een bankafschrift.
IX. Verzekering
Vanaf het moment dat u officieel eigenaar bent van het voertuig, bent u
verplicht om deze tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Geef
tijdig – voor de afleveringsdatum – aan een verzekeringsmaatschappij de
gegevens van het voertuig door. Het rijden zonder verzekering is strafbaar en
kan verstrekkende gevolgen hebben bij een aanrijding.
X. ANWB Rechtshulp
Heeft u na het lezen van de tips en de koopovereenkomst toch nog vragen?
Neem contact op met de afdeling Rechtshulp via email jurinfo@anwb.nl of
telefoon 088 269 77 88.
Tips voor de verkoper
De bedoeling van deze tips is om u op een aantal punten te wijzen die van
belang zijn bij de verkoop van een gebruikt voertuig. Uit de praktijk blijkt
dat particulieren afspraken over de (ver)koop niet of onvolledig vastleggen.
Daardoor ontstaat er achteraf vaak verschil van mening over de mondeling
gemaakte afspraken. Deze zijn achteraf moeilijk en soms niet te bewijzen.
Met deze koopovereenkomst kunnen deze afspraken worden vastgelegd en
problemen voorkomen worden.
I. Mededelingsplicht
Als verkoper bent u op grond van de wet verplicht om een aspirant koper te
informeren over de technische staat van het voertuig. Dit houdt in dat alle
gebreken waarvan u op de hoogte bent en overige omstandigheden gemeld
moeten worden aan de koper. Blijkt achteraf dat u de verkoper niet voldoende
heeft geïnformeerd over gebreken, dan kan de koper een schadevergoeding
eisen of de koop vernietigen.
II. Technische keuring
Het kan voorkomen dat de mogelijke koper een technische keuring wil
laten uitvoeren, voordat de koop gesloten wordt. Het is mogelijk om bij een
ANWB-keuringsstation een keuring uit te laten voeren, breng wel altijd zelf
het voertuig naar het keuringsstation, u bent ten slotte verantwoordelijk voor
het voertuig.
Maak met de koper goede schriftelijke afspraken over de kosten van de keuring.
U kunt deze afspraken vastleggen in punt 4 van deze koopovereenkomst.
III. Proefrit
Bij het maken van een proefrit is het belangrijk om eerst de gegevens van de
koper te noteren. Hou eventueel zijn paspoort als borg. Bestuur tijdens de
proefrit bij voorkeur zelf het voertuig. Wil de koper zelf het voertuig besturen?
Neem bij het wisselen van plaatsen de contactsleutel mee. Deel de koper
mee hoe de auto verzekerd is. Als uw auto alleen WA verzekerd is dan wordt
alleen schade aan derden uitgekeerd. Schade aan het eigen voertuig moet u
verhalen op de koper.
Wilt u meer tips voor de proefrit? Op anwb.nl/rechtshulp staan meer tips en
een proefritformulier.
IV. Betaling
Er is geen standaardwijze om bij een (ver)koop de betaling te regelen. Maak
hier dus duidelijke schriftelijke afspraken over. Het veiligst is een contante
betaling bij aflevering van het voertuig, oftewel “gelijk oversteken”. Betaling na
levering van het voertuig kan problemen opleveren (denk aan niet betalen).
V. Verzekering
Geef aan de verzekering door dat u niet langer eigenaar bent van het voertuig. Uw verzekering wordt dan van rechtswege beëindigd.
VI. Kentekenbewijs overschrijven
Nadat de koop is gesloten moet het kentekenbewijs worden overgeschreven.
U gaat hiervoor samen met de koper naar het postkantoor. U moet alle
kentekendelen meenemen, met name het overschrijvingsbewijs is belangrijk.
Hiermee geeft u aan dat u het eigendom van het voertuig overdraagt aan
een ander. Let op, dat u bij het overschrijven een vrijwaringsbewijs meekrijgt.
Hiermee kunt u aantonen dat u niet langer eigenaar en dus verantwoordelijk
meer bent voor het voertuig.
Bent u een kentekendeel kwijt? Deze kunt u opnieuw aanvragen bij het postkantoor of op www.rdw.nl.

VII. ANWB Rechtshulp

Heeft u na het lezen van de tips en de koopovereenkomst toch nog vragen?
Neem contact op met de afdeling Rechtshulp via email jurinfo@anwb.nl of
telefoon 088 269 77 88.

