
1. Partijen

A. Verkoper van het voertuig

(Handels)naam

Straat + huisnr.

Postcode + woonplaats

Telefoonnumer

Email

B. Koper van het voertuig

Naam + voorletter

Straat + huisnr.

Postcode + woonplaats

Telefoonnumer

Email

Nr. identiteitsbewijs

2. Koop en verkoop

Merkvoertuig

Typevoertuig

Kenteken

Datum afgifte deel 1 / 1A    Bouwjaar

Brandstof              benzine                   diesel                              LPG

Kilometerstand

De kilometerstand wordt

Bij de overeenkomst wordt een uitdraai NAP toegevoegd                           ja /               nee

Accessoires en/of toebhoren bij koop

Aanwezige schade tijdens verkoop

  Geen schade

  Aan buitenzijde

  Aan binnenzijde

3. Koopprijs en betaling

Totale koopprijs        €

Bedrag in letters

Betalingswijze per/in  (Post)bankrekeningnummer verkoper

        Contanten              Anders

4. Keuringsafspraken

  Het voertuig wordt verkocht zonder keuring

  Het voertuig is gekeurd door

  Datum

  Het keuringsrapport is bijgevoegd bij deze koopovereenkomst

  Het voertuig moet gekeurd worden op

  De kosten van de keuring komen voor van

    Koper           Verkoper  Anders  

  Betaalt verkoper iets mee aan de reparatie en is er geen recht op ontbinding

  Heeft de koper het recht te ontbinden indien reparatiekosten meer dan

  €

  Anders

5. Plaats, tijd, voorwaarden levering

De levering van het voertuig met accessoires en/of toebehoren is op: 

Datum        Tijd

Plaats

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7. Nadere afspraken

8. Ondertekening

Datum        Plaats

Handtekening koper    Handtekening verkoper

• 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 sluiten van de overeenkomst en  
 levering ernstige schade oploopt.

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.

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

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 ge geparafeerd te worden.

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

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.

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

Dealerdirect heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. Dealerdirect B.V. is 
op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit 
modelcontract. Noch is de Dealerdirect B.V. partij in dit contract.

Inc. accessoires en toebhoren
Na ondertekening behoudt iedere partij één exemplaar

Koopovereenkomst


