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KOOPOVEREENKOMST GEBRUIKTE AUTO
Voor transacties tussen particulieren.
Op beide contracten moeten de originele handtekeningen van koper en verkoper worden geplaatst.
Lees het contract goed door en teken daarna pas. Wat partijen aankruisen zal tussen partijen bindend zijn.
1. partijen

A. verkoper van de auto

4. keuringsafspraken (vervolg) - kosten gebreken
Verkoper zal op zijn kosten de volgende gebreken uit het
keuringsrapport door een dealer van het merk laten repareren
voordat de auto aan koper wordt geleverd:

naam + voornamen
straat + huisnummer
postcode + woonpl.
telefoonnummer

telefaxnr
Verkoper verplicht zich, na overlegging van de reparatienota
door koper, bij te dragen in de reparatiekosten van de in het
rapport genoemde gebreken tot een maximaal bedrag.

B. koper van de auto
naam + voornamen

maximaal bij te dragen tot 

straat + huisnummer
postcode + woonpl.
telefoonnummer

telefaxnr

Ondergetekenden: A. verkoper van de auto, hierna genoemd ‘de verkoper’ en B.
koper van de auto hierna genoemd ‘de koper’ verklaren deze koopovereenkomst
te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en met inachtneming van
datgene, wat door partijen wordt opgegeven.

De koper heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden
indien uit het keuringsrapport blijkt dat de reparatiekosten van
het onderstaande genoemde bedrag te boven gaan, dan wel dat
reparatie economisch en/of technisch niet meer verantwoord is.
bedrag 
Verkoper draagt niet bij in de reparatiekosten.

2. koop en verkoop
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto
en de nader aange-geven accessoires en toebehoren.

5. plaats, tijd, voorwaarden levering
De levering van de auto, inclusief het complete kentekenbewijs en
APK-keuringsbewijs,geschiedt op:

merk auto
type auto

datum

kenteken

plaats

tijd

3. koopprijs en betaling

- Verkoper verklaart dat de door hem geleverde auto zijn eigendom is
en vrij van lasten.
- Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van dit contract wordt de auto
verkocht in de staat waarin deze zich bij het sluiten van de
overeenkomst bevindt.
- Tot aan de levering blijven alle kosten en schade betrekking hebbend
op de auto voor rekening van de verkoper, zoals onderhouds- en
reparatiekosten alsmede de kosten verbonden aan de eventuele
completering van het kentekenbewijs. Ook draagt de verkoper tot aan de
levering het risico van het verloren gaan van de auto.
- De koper kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en
zonder kosten ontbinden als de auto tussen het moment van het
sluiten van de koop en de levering schade van ernstige aard oploopt.
- Koper en verkoper verplichten zich mee te werken aan de
overschrijving van het kentekenbewijs. Koper zal aan verkoper het
vrijwaringsbewijs overhandigen.

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

6. toepasselijk recht en geschillenbeslechting

modeljaar

datum afgifte deel I
soort brandstof

diesel

benzine

gas

kilometerstand
de km.stand wordt

wel

niet

gegarandeerd

accessoires en/of
toebehoren bij koop
(maak evt. een lijst
die u bij dit contract
hecht!)

totale koopprijs inclusief accessoires en toebehoren 
bedrag in letters
zegge
(Post-)bankrekeningbetalingswijze per/in
nummer verkoper

euro

contanten

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide
partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie
is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.
7. nadere afspraken
Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid daarmee:
(betaling, keuringskosten, aanwezige schade bij koop, enz.:)

4. keuringsafspraken
De auto is gekeurd door de ANWB d.d.

Het keuringsrapport vormt een onderdeel van deze overeenkomst.

8. ondertekening

De koopovereenkomst vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de koop bij
een ANWB-totaalkeuring verantwoord wordt geacht en de vraagprijs redelijk wordt
genoemd.
De koop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de auto vóór de levering
APK goedgekeurd is.
De auto wordt verkocht zonder te zijn/te worden gekeurd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: koper
en verkoper zetten op beide contracten een originele handtekening).

Ten aanzien van de gebreken die in het keuringsrapport staan vermeld, wordt het
volgende afgesproken (punt 4 en 5):

datum
plaats
handtekening koper

handtekening verkoper

Na ondertekening behoudt ieder der partijen één exemplaar.
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TIPS VOOR DE KOPER
De bedoeling van deze tips is om u te wijzen op een aantal punten
die van belang zijn bij de koop van een gebruikte auto. Uit de praktijk
blijkt dat particulieren afspraken over de koop van een gebruikte auto,
niet of onvolledig op schrift vastleggen. Daardoor ontstaat er achteraf
vaak verschil van mening over de -mondeling- gemaakte afspraken.
Met bijgaand contract kunnen deze afspraken worden vastgelegd. In
het contract is als uitgangspunt genomen dat de auto wordt verkocht
in de staat waarin deze zich bij het sluiten van de overeenkomst
bevindt. Partijen kunnen zelf in het contract aangeven welke regeling
wordt getroffen voor de kosten van eventuele gebreken, die bij een
aankoopkeuring aan het licht komen.
Voorlichting
Informeer van tevoren welk type auto bij uw wensen en bij het
voorgenomen gebruik past. Bij de Auto-Advieslijn van de ANWB kunt u
nadere informatie krijgen (tel. 070 - 314 7733).
Prijs en handgeld
Prijzen van gebruikte auto's (van max. 7 jaar oud) zijn vrij. In de ANWB/
BOVAG koerslijst die bij de ANWB verkrijgbaar is, vindt u prijzen die
handelaren gemiddeld vragen voor gebruikte auto's met garantie. Ook
staan er inruilprijzen in vermeld. Omdat een particulier doorgaans geen
garantie geeft zullen deze prijzen in redelijke mate aangeven wat een
gebruikte auto waard is bij koop tussen particulieren.
Het betalen van handgeld wordt doorgaans beschouwd als een
bevestiging dat de koop is gesloten. Betaal dus geen handgeld als u nog
niet zeker weet dat de koop doorgaat.
Totaalkeuring
Een goede keuring is niet alleen van belang om te weten of de auto goed
is, maar als koper heeft u ook uit juridisch oogpunt een zekere plicht om
zelf te (laten) onderzoeken hoe de staat van de auto is.
Een APK-keuring is niet voldoende om te beoordelen of de auto in goede
staat verkeert. U kunt in overleg met de verkoper een totaalkeuring laten
uitvoeren. Hierbij wordt ook een prijsadvies gegeven. Bij twijfels omtrent
de vraag of een volledige keuring zinvol is, kunt u door de ANWB een
vooronderzoek laten uitvoeren. Meer informatie omtrent de
keuringsstations vindt u in de Kampioen. Zorg ervoor dat u zelf opdracht
geeft voor de keuring en dat u zo mogelijk bij de keuring aanwezig bent.
Het gesprek met de keurmeester kan erg belangrijk zijn. Beslis niet over
een eventuele koop voordat u de uitslag van de keuring kent. Betaal in dit
stadium ook geen handgeld en teken vooral niets. Indien u toch besluit
om de auto pas na de koop te laten keuren, hetgeen beslist wordt
ontraden, neem dan in het koopcontract een opschortende voorwaarde
op (zie punt 5).
Kentekenbewijs
Met kentekenbewijzen is nogal eens wat mis.
- Kijk daarom of het kentekenbewijs compleet is: deel I, deel II en kopie
deel III. Bij hele nieuwe auto's (van na 1-1-1995) heet kopie deel III,
"overschrijvingsbewijs".
- De datum op deel I geeft aan wanneer de auto voor het eerst in
Nederland in gebruik is genomen.
- Achter "bijzonderheden" staat normaal gesproken het woordje
"geen". Leest u daarachter een jaartal dan is de auto als gebruikte auto
geïmporteerd. De auto is dan ouder dan kentekenbewijs deel I aangeeft.
- Rijdt de auto op LPG, dan moet bij de brandstofaanduiding op deel I een
"G" staan. Bij auto's die op benzine rijden is dit een "B" en bij diesels een
"D". Klopt deze aanduiding niet dan moet de auto opnieuw gekeurd
worden door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, wat extra kosten met
zich mee brengt.

Trekhaak
Heeft de auto een trekhaak en wilt u daarmee een aanhangwagen of
caravan trekken die zwaarder is dan 750 kg, bekijk dan of de trekhaak is
goedgekeurd. Het goedkeuringsnummer vindt u op het typeplaatje op de
trekhaak. Bovendien moet er óf een aanvullingsblad bij het kenteken
aanwezig zijn, óf op deel I van het kenteken moet de
aanhangwagenmassa (dit is het maximaal te trekken gewicht) vermeld
staan. Als de gegevens niet op deel I staan en er is geen
aanvullingsblad, moet deel I opgestuurd worden naar de RDW met het
verzoek de massa te vermelden. Bij auto's met een grijs kenteken moet
deel I worden opgestuurd en een aanvraagformulier worden ingevuld.
Dit formulier is op te vragen bij de RDW.
Verkoper geen eigenaar of minderjarig
Als u vermoedt dat de verkoper geen eigenaar is van de auto (er staat
bijvoorbeeld een andere naam op het kentekenbewijs), neem dan
contact op met de persoon op wiens naam het kentekenbewijs staat.
Hebt u te doen met een minderjarige verkoper (jonger dan 18 jaar),
informeer dan bij de ouders of zij met de verkoop akkoord gaan. Bij
minderjarige staat zijn/haar naam namelijk niet op het kentekenbewijs.
Kilometerstand
De afgelezen kilometerstand behoeft niet het werkelijk aantal afgelegde
kilometers aan te geven. Bij twijfel kan men het onderhoudsboekje
raadplegen of vragen om rekeningen van een autobedrijf. U kunt de
verkoper ook vragen of hij de kilometerstand wilt garanderen (zie
contract). Bij de ANWB-keuringsstations kan men informatie krijgen
omtrent de kilometerstand, voor zover de desbetreffende auto voorkomt
in het bestand van de Nationale Auto Pas. Deze informatie is ook te
krijgen bij Bovag-bedrijven.
Koopovereenkomst
Zodra u het met de verkoper eens bent over de auto en de prijs daarvan,
is de koop geldig tot stand gekomen. Dit is ook het geval als slechts
mondelinge afspraken zijn gemaakt. Nadeel is dat achteraf soms verschil
van mening ontstaat over de gemaakte afspraken. Daarom adviseert de
ANWB om alle afspraken schriftelijk vast te leggen.
Kenteken overschrijven en motorrijtuigenbelasting
Om het kenteken op uw naam te laten overschrijven moet u persoonlijk
naar een groter postkantoor gaan. U hebt nodig:
- uw rijbewijs, of uw paspoort met recent uittreksel uit de gemeentelijke
basisadministratie (niet ouder dan 3 maanden)
- deel II van het kenteken en kopie deel III of "overschrijvingsbewijs" die
u van de verkoper ontvangt
Op het postkantoor ontvangt u een nieuw deel II en een
vrijwaringsbewijs. "Oude" deel II blijft op het postkantoor, deel I krijgt u
van de verkoper.
Met deze overschrijving doet u automatisch aangifte voor de
motorrijtuigenbelasting. U ontvangt thuis een acceptgiro voor betaling.
Verstrijkt de lopende belastingtermijn en ontvangt u geen bericht thuis,
dan moet u zelf contact opnemen met het Centraal Bureau der
Motorrijtuigenbelasting in Apeldoorn.
Verzekering en financiering
U bent verplicht om de auto tegen wettelijke aansprakelijkheid te
verzekeren. Geef tijdig -vóór de afleveringsdatum- aan een verzekeringsmaatschappij de gegevens van de auto door. Het rijden zonder
verzekering kan vérstrekkende financiële gevolgen hebben en is
bovendien strafbaar.
Als u de auto financiert door een bank of een financieringsmaatschappij,
blijft uw betalingsverplichting tegenover de financier bestaan als de auto
achteraf tegenvalt of als u de auto om welke reden dan ook verliest.
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TIPS VOOR DE VERKOPER
De bedoeling van deze tips is om u te wijzen op een aantal punten die
van belang zijn bij de verkoop van een gebruikte auto. Uit de praktijk
blijkt dat particulieren afspraken over de koop van een gebruikte auto,
niet of onvolledig op schrift vastleggen. Met bijgaand contract kunnen
deze afspraken worden vastgelegd. In het contract is als uitgangspunt
genomen dat de auto wordt verkocht in de staat waarin deze zich bij het
sluiten van de overeenkomst bevindt. Partijen kunnen zelf in het
contract aangeven welke regeling wordt getroffen voor de kosten van
eventuele gebreken, die bij een aankoopkeuring aan het licht komen.

Overschrijving van het kentekenbewijs
Als de auto is verkocht dient het kentekenbewijs te worden
overgeschreven op naam van de koper. Voor de overschrijving heeft de
koper deel II en kopie deel III van het kentekenbewijs of het
"overschrijvingsbewijs" nodig. Na overschrijving ontvangt de koper een
vrijwaringsbewijs en een nieuw deel II. Het 'oude' deel II en het
vrijwaringsbewijs moet de koper aan u overhandigen. Het is van
essentieel belang voor de verkoper dat hij/zij bij het overschrijven van
het kentekenbewijs aanwezig is. Advies: samen naar het postkantoor.

Informatie
De verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten
of omstandigheden omtrent de auto mee te delen aan de koper. Wanneer
belangrijke gegevens niet worden meegedeeld, kan dat achteraf
problemen opleveren, zeker wanneer de koper nadrukkelijk om die
informatie heeft gevraagd.

Vrijwaringsbewijs
Pas als u het vrijwaringsbewijs hebt ontvangen en de koper de koopsom
heeft betaald, kunnen de auto en de overige kentekendelen I en III
worden geleverd. Met het vrijwaringsbewijs kan de verkoper aantonen
dat hij geen eigenaar meer is. Gebeurt de overschrijving niet volgens de
regels en bezit u geen vrijwaringsbewijs, dan kan dit zeer vervelende
gevolgen hebben. Als de auto op naam van de verkoper blijft staan kan
deze worden geconfronteerd met bekeuringen of aanslagen voor de
motorrijtuigenbelasting.

Keuring
U kunt aan de gegadigde voorstellen de auto door de ANWB te laten
keuren. Aan de hand van een ANWB-keuringsrapport kan de koper
gemakkelijker een beslissing nemen. De ANWB kan voor de koper een
totaalkeuring (met prijsadvies) uitvoeren, of eerst alleen een zogenaamd
vooronderzoek uitvoeren, waarbij globaal bekeken wordt of het de
moeite waard is de volledige keuring te laten uitvoeren. Het is raadzaam
dat de verkoper zelf de auto naar het keuringsstation brengt. Maak van
tevoren afspraken met de gegadigde over de kosten die verbonden zijn
aan de keuring.
Toezeggingen
Als een eigenschap van de auto uitdrukkelijk wordt gegarandeerd, maar
deze eigenschap blijkt achteraf te ontbreken, dan kan de koper de
verkoper schadevergoeding of in sommige gevallen ontbinding van de
koopovereenkomst vorderen. Kunt u of wilt u omtrent de auto niets
toezeggen, dan moet u hier dus terughoudend in zijn.
Minderjarige
Krijgt u te maken met een minderjarige koper (jonger dan 18 jaar), vraag
dan aan de ouders of zij akkoord gaan met de koop. Minderjarigen
kunnen geen kenteken op hun naam laten zetten.
Proefrit
Het is riskant om de auto mee te geven aan een onbekende voor een
proefrit. Is de auto alleen W.A.-verzekerd dan vergoedt de verzekeraar
niet de schade die de bestuurder van de auto daar aan toebrengt. Ga zelf
mee tijdens de proefrit en bestuur de auto bij voorkeur zelf. Laat u de
belangstellende rijden, noteer dan eerst naam, adres en rijbewijs- en
paspoortnummer. Bij een ANWB-keuring wordt met de auto in ieder
geval een proefrit gemaakt. Bij ANWB Rechtshulp kunt u het formulier
"Tips voor de verkoper bij een proefrit" opvragen.
Betaling
Spreek af dat bij levering contant wordt betaald. Betaling achteraf of in
termijnen levert vaak moeilijkheden op.
Verzekering
Schrijf aan de verzekeraar op welke datum u de auto hebt verkocht.

ANWB-leden staan sterker met ANWB Rechtshulp
Dit koopcontract is één van de vele manieren waarop ANWB Rechtshulp haar kennis inzet voor ANWB-leden.

A5Brechtshulp

Daarnaast krijgt u gratis juridisch advies van ANWB Rechtshulp. Kunt u bijvoorbeeld bij een miskoop, schadevergoeding, ontbinding van de koop of reparatie
eisen? ANWB Rechtshulp informeert en adviseert u over de mogelijkheden. Ook bij geschillen over aanrijdingsschade, garantie of (auto)huur.

Voor gratis juridisch advies, belt u ANWB Rechtshulp : (070) 314 77 88 (alleen ANWB-leden)
541362a/05.00

