
Algemene Verkoopvoorwaarden 

  

LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden 
bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheid van de voorwaarden gelden de voorwaarden zoals 
aangegeven in de verkoopbrochure van de woning. 

De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM-koopovereenkomst, waarvan u een 

exemplaar met toelichting via ons kantoor of uw eigen NVM Makelaar kunt opvragen. In 

aanvulling op de NVM overeenkomst zijn de navolgende verkoopvoorwaarden gesteld, welke 

deel zijn of worden van de koopovereenkomst. Bij het uitbrengen van een bieding aanvaardt 

men uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die uit de navolgende verkoopvoorwaarden 

blijken en/of voortvloeien. 

 

Artikel 1. BANKGARANTIE/WAARBORGSOM   
De koper dient tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen binnen de in de 

koopovereenkomst vast te leggen termijn een onvoorwaardelijke en door een in Nederland 

gevestigde bankinstelling verstrekte bankgarantie ter grootte van 10% (tien procent) van de 

koopsom bij de notaris af te (laten) geven. In plaats van de bankgarantie kan de koper ook een 

waarborgsom ter grootte van 10% (tien procent) van de koopsom bij de notaris (laten) 

voldoen. 

Artikel 2. BOUWKUNDIGE KEURING 
De (kandidaat-)koper heeft het recht zelf een bouwkundige keuring te laten verrichten om 

inzicht te kunnen verkrijgen in de bouwkundige staat van het object. (Kandidaat)- kopers 

worden geadviseerd om voorafgaande aan het nemen van een definitieve aankoopbeslissing 

zelf onderzoek te doen en duidelijk te zijn richting verkoper welke informatie van 

doorslaggevend belang is. Indien dit voor koper een ontbindende voorwaarde is, dient dit in 

de onderhandelingen te worden meegenomen. 

 

Artikel 3. OUDERDOMSCLAUSULE  

Deze clausule wordt standaard bij elke woning opgenomen en wordt derhalve niet vermeld 

in de verkoopbrochure.  

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan …  jaar oud is, wat betekent 

dat de eisen die aan de gebruikte materialen gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen 

dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat 

verkoper niet in voor de kwaliteit van de vloeren, het dak, de leidingen voor elektriciteit, 

water, gas en de riolering en de afwezigheid van ongedierte c.q. schimmels (houtworm, 

boktor, zwam etc.) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige 

kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in dit artikel 

omschreven woongebruik. 



 Artikel 4. NIET ZELF-BEWONING 

Deze clausule kan per woning bedongen worden. Of deze clausule van toepassing is kunt u 

nalezen in de verkoopbrochure.  

Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf 

feitelijk heeft gebruikt en daardoor koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen 

van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het 

verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen 

dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat 

bij vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. 

Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit zelf 

feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over 

eigenschappen van of gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest 

als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk 

overeengekomen dat dergelijke eigenschappen of gebreken voor risico en rekening van koper 

komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden. Om dit risico 

voor koper te beperken heeft verkoper koper in de gelegenheid gesteld een bouwkundige 

inspectie uit te doen voeren 

Artikel 5. ASBESTCLAUSULE  

Deze clausule kan per woning bedongen worden. Of deze clausule van toepassing is kunt u 

nalezen in de verkoopbrochure.  
Aan de verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak asbest is verwerkt, anders dan in de 

tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele 

verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving 

speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart 

verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof 

in de onroerende zaak kan voortvloeien.  

 

Bij aanwezigheid van asbest in de woning zal de volgende tekst van toepassing zijn:  

Aan koper is bekend dat in de onroerende zaak asbest kan zijn verwerkt. Bovendien verklaart 

koper ermee bekend te zijn dat het ten tijde van de bouw of renovatie van het verkochte 

normale praktijk was asbesthoudende materialen te verwerken. Koper aanvaardt de eventuele 

aanwezigheid van die materialen in het verkochte. Koper vrijwaart verkoper voor enige 

aanspraak uit dien hoofde. 



Artikel 6. ONTBINDENDE VOORWAARDE FINANCIERING 
Het is voor de koper mogelijk om een ontbindende voorwaarde ten behoeve van de 

financiering op te nemen in de koopovereenkomst. De duur van de termijn van deze 

voorwaarden zal tijdens het onderhandelingsproces tussen partijen nader worden 

overeengekomen. 

In het kader van een mededeling dat ontbinding wordt ingeroepen op grond van een 

financieringsvoorbehoud onder art. 15 / 19  wordt onder "goed gedocumenteerd" in ieder 

geval verstaan dat de mededeling vergezeld moet gaan van bewijsstukken dat koper bij 

tenminste 2 geldverstrekkende instellingen een offerte heeft gevraagd of heeft laten vragen en 

dat geen van die aanvragen heeft geleid tot het verstrekken van een hypotheekbedrag tot ten 

hoogste het bedrag van de koopsom vermeerderd met overdrachtsbelasting, hypotheek- en 

notariskosten. Tevens dienen de bewijsstukken de hoofdsom te vermelden waar hypotheek 

voor is aangevraagd alsmede de reden waarom de aanvraag is afgewezen. Indien de 

mededeling niet "goed gedocumenteerd" is, behoeft verkoper geen genoegen te nemen met 

ontbinding van de overeenkomst. Voorts wordt koper gehouden aan zijn 

inspanningsverplichting ter verdere verkrijging van een hypotheekofferte 

Artikel 7. ENERGIELABEL 

Dit artikel zult u tegenkomen bij een woning die ouder is dan 10 jaar. Voor woningen 

jonger dan 10 jaar geldt de plicht voor het hebben van een energielabel niet. De Bruyn en 

Tak NVM Makelaardij  hecht veel waarde aan duurzaamheid en milieu. Omdat echter de 

kwaliteit van het label nog steeds niet goed is vragen wij de huidige labels nog niet aan. 

 

De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig 

document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Indien de koper inzicht wenst 

te verkrijgen in de energieprestatie van dit object door het aanvragen van een energielabel 

komen deze kosten geheel voor zijn of haar rekening.   

Artikel 8. LIJST VAN ZAKEN  
De bijgevoegde lijst van zaken geldt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

 



Artikel 9. NOTARISKEUZE 
De koper is in principe vrij een notaris te kiezen (tenzij anders bepaald in de 

verkoopbrochure) mits de notaris is gevestigd in de gemeente waarin het verkocht object is 

gelegen dan wel de notaris is gevestigd in een directe buurgemeente binnen een straal van 10 

kilometer hemelsbreed rondom het verkochte object. De reden hiervoor is dat de verkoper en 

diens makelaar graag aanwezig zijn bij de eigendomsoverdracht en dat direct daaraan 

voorafgaand met koper en verkoper een inspectie en meterstandenopname wordt uitgevoerd in 

het verkochte object. Indien op verzoek van koper toch een notaris buiten deze omgeving 

wordt overeengekomen gelden de volgende voorwaarden: 

• Voor rekening van de koper zijn de kosten van het opstellen van eventueel benodigde 

volmachten voor verkoper indien verkoper niet aanwezig is bij de overdracht; 

• De makelaar zal in dat geval de inspectie van de woning en de meterstandenopname 

verzorgen maar niet bij de overdracht aanwezig zijn; 

 

Onverminderd het hiervoor gestelde geldt het volgende: Indien de kosten voor het royeren van 

een hypotheek, vermeerderd met eventueel daarvoor in rekening te brengen 

administratiekosten, bij de gekozen notaris meer bedragen dan € 150,- ex. BTW zal het 

meerdere boven voornoemd bedrag aan koper in rekening worden gebracht. Koper verplicht 

zich om bij het opvragen van een offerte aan een notaris tevens ook de voornoemde kosten op 

te vragen. 

 

Artikel 10.  UITSTEL NOTARIËLE OVERDRACHT 
3.4 Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is koper naast na te 

melden boetes zoals vermeld in artikel 13 een rente ad. 6%'s jaars verschuldigd over de 

koopsom, te voldoen gelijktijdig met de koopsom, te berekenen vanaf de overeengekomen 

datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische 

levering. De VVE bijdragen alsmede de vaste lasten worden verrekend vanaf de in de 

koopovereenkomst overeengekomen datum van levering. 

Vooromschreven vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak in de risicosfeer van 

verkoper ligt. 

 

Artikel 11. NIET ACTIEVE VERENIGING VAN EIGENAARS 

Het is koper bekend dat: 

- de VVE niet het beheer voert over de gemeenschap maar dat de eigenaars van de 

binnen de gemeenschap gelegen appartementsrechten ieder afzonderlijk het beheer voeren 

over die gedeelte waartoe zij het afzonderlijk gebruik geniet 

- de VVE geen reservefonds in stand houdt ter bestrijding van anders dan de gewone 

jaarlijkse kosten  

- de notaris niet kan zorg dragen voor de wettelijk op hem rustende plicht, om aan de 

akte van overdracht een door het bestuur van de VVE afgegeven verklaring te hechten met 

een opgave inhoudend hetgeen de betrokken appartementseigenaar op de dag van de 

overdacht aan de vereniging schuldig is en een opgave van de omgang van het reservefonds 

van de vereniging. 

Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperking die uit voornoemde blijken en/of 

voortvloeien. 

Verkoper staat er voor in dat tot op de dag dat hij deze overeenkomst heeft ondertekend geen 

schulden heeft aan de VVE nog aan enige eigenaar binnen de gemeenschap aangaande de 

gemeenschap. 



 

Artikel 12 VERENIGING VAN EIGENAARS NIET INGESCHREVEN BIJ DE KVK 

Het is koper bekend dat conform de nieuwe Handelsregisterwet, welke op 1 juli 2008 in 

werking is getreden, de VVE verplicht is zich in te laten schrijven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel en dat die inschrijving uiterlijk 31 december 2009 plaats had 

dienen te vinden. Verkoper verklaart dat de VVE niet is ingeschreven in het Handelsregister 

van de KvK. In verband daarmede is het koper bekend dat de notaris niet kan zorg dragen 

voor een verklaring te hechten aan de akte van overdracht zoals bedoeld in artikel 122 lid 5 

Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lasten en/of 

beperkingen die hieruit voortvloeien. 


