VERKOOPVOORWAARDEN KOUDIJS MAKELAARDIJ AMELAND
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.

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.

BATEN/LASTEN
Alle baten en lasten komen voor rekening van de koper met ingang van de datum van de
eigendomsoverdracht waarbij de lopende baten, lasten en dergelijke, tussen verkoper en koper naar
(tijds-)evenredigheid zullen worden verdeeld. Deze verrekening vindt gelijktijdig met de betaling van
de koopsom plaats bij de notariële eigendomsoverdracht.

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 een
bouwkundige keuring is uitgevoerd wordt dit vermeld in de koopakte.
KOOPOVEREENKOMST
Zodra er overeenstemming is over de prijs, opleveringsdatum en eventuele andere voorwaarden, zal
door Koudijs Makelaardij een koopovereenkomst worden opgemaakt conform het VastgoedPro Model en onder andere op basis van de op deze pagina vermelde informatie.

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

NOTARISKEUZE
De koper is in principe vrij een notaris te kiezen (tenzij anders bepaald in de verkoopbrochure) mits
de notaris kantoorhoudend is in de gemeente waarin het verkocht object is gelegen. 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 de 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;
• De door koper en verkoper eventueel verschuldigde kosten zullen door de notaris bij de
eigendomsoverdracht tussen koper en verkoper worden verrekend.

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.

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. 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.

OVEREENSTEMMING
Er is sprake van een onherroepelijke koopovereenkomst als beide partijen de koopovereenkomst
hebben ondertekend. In het geval dat er in de precontractuele fase (dus voor dat de Vastgoedprokoopakte door beide partijen is ondertekend) een situatie ontstaat die ten nadele strekt van de
verkoper heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden. De gebruikelijke
ontbindende voorwaarden financiering valt buiten het bereik van deze verkoopvoorwaarde.

CLAUSULES
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 is verwerkt.

OUDERDOMSCLAUSULE
Deze clausule kan per woning bedongen worden. Of deze clausule van toepassing is kunt u nalezen in
de verkoopbrochure.
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan [PERIODE] jaar oud is, wat betekent dat de
eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe
woningen. In afwijking van artikel 5.3 van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het
geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal
en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de
overeenkomst voor rekening en risico van koper.

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.

