Koopovereenkomst auto
A. Verkoper:
(Handels)naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mail

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________ Faxnummer_____________________________________
_____________________________________________________________________________

B. Koper:
Naam
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
E-mail
ID nummer

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________ Faxnummer_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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.
Artikel 1
De verkoper verbindt zich de auto te leveren aan koper, die hiervoor een bedrag van € ______________ is verschuldigd aan
verkoper. Betalingswijze per/in:
 Bank		
 Contanten
 Overig
De datum waarop de auto door koper bij verkoper zal worden afgehaald, danwel de datum waarop de auto door verkoper bij
koper wordt gebracht is datum:___________. Indien koper de auto op de hiervoor overeengekomen datum niet afhaalt en geen
andere datum is afgesproken, is verkoper niet gehouden het reeds aanbetaalde bedrag terug te geven.
• 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 van 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.
Artikel 2
Betreft de volgende auto:
Merk
_______________________________ Model/Type______________________________________
Kenteken
_______________________________ Bouwjaar_______________________________________
Kilometerstand
_______________________________ km
Accessoires
_____________________________________________________________________________
Kilometerstand is wel/niet gegarandeerd. Bij de overeenkomst is wel/niet een uitdraai NAP toegevoegd.
Artikel 3
Aanwezige schade tijdens verkoop:
 Geen
_____________________________________________________________________________
 Aan buitenzijde:
_____________________________________________________________________________
 Aan binnenzijde:
_____________________________________________________________________________
Artikel 4
Verkoper is verplicht om de auto en de bijbehorende documenten op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dragen
aan koper.
Artikel 5
De auto is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de eerder genoemde datum
waarop de auto overgedragen wordt aan koper.
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Artikel 6
De auto wordt overgedragen in de staat waarin deze zich op basis van artikel 3 bevindt.
Artikel 7
AutoScout24 heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. AutoScout24 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd
gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is AutoScout24 partij in dit contract.
Artikel 8
Aanwezige schade tijdens verkoop:
 Het voertuig wordt verkocht zonder keuring
 Het voertuig is gekeurd door:________________________________________________________________________
 Het voertuig moet gekeurd worden op:_________________________________________________________________
_De kosten van deze keuring komen voor rekening van:
 Koper
 Verkoper
 Anders:______________________________________________________________________________________
Artikel 9
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing.
Artikel 10
Nadere afspraken die gemaakt zijn tussen de partijen:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Aldus opgemaakt en in tweevoud getekend,
Plaats:			
__________________		

Datum:
__________________

Handtekening Verkoper: 		

Handtekening Koper:

__________________		

__________________
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