VERKOOPVOORWAARDEN
De overeenkomst wordt gesloten op basis van een NVM-koopakte, waarvan u een
exemplaar met toelichting via ons kantoor of uw eigen makelaar kunt opvragen. In aanvulling
op de NVM-koopakte zijn de navolgende verkoopvoorwaarden gesteld, welke ingesloten
zullen worden in de koopakte. Bij het uitbrengen van een bieding aanvaardt men uitdrukkelijk
de lasten en beperkingen die uit navolgende verkoopvoorwaarden blijken en/of voortvloeien.
o

In geval men een bieding uitbrengt onder voorbehoud van financiering en dit
voorbehoud ingesloten wordt in de koopovereenkomst dan dient de taxateur, welke
de taxatie ten behoeve van de financieringsaanvraag verricht, aantoonbare
plaatselijke bekendheid te bezitten en uitsluitend lid te zijn van één van de
navolgende organisaties/ verenigingen : NVM, LMV.

o

In het geval men een bieding uitbrengt onder voorbehoud van bouwkundige inspectie
dient de inspectie voldoende bepaald te zijn t.a.v. de te inspecteren onderdelen.
Eveneens dient er een drempelbedrag, voor de onderhoudslatentie te zijn vastgesteld
voordat ontbinding van de koopovereenkomst kan worden ingeroepen. Een
onderhoudslatentie is slechts dan aanwezig indien de kwaliteit afwijkt van hetgeen
men mag verwachten van een normaal onderhouden woning van gelijke ouderdom.
De persoon of instantie namens welke de persoon keurt dient tenminste als
bouwtechnisch bureau bij de KvK te zijn ingeschreven, dan wel te zijn aangesloten bij
een landelijke brancheorganisatie in de bouwnijverheid c.q. architectuur. Bij inroepen
van ontbinding van de koopovereenkomst naar aanleiding van de bouwkundige
opname zal een exemplaar van voormelde rapportage omgaand aan verkoper ter
hand worden gesteld.

o

Koper wordt in de gelegenheid gesteld de woning voor het sluiten van de
koopovereenkomst te laten keuren door een bouwtechnisch bureau om eventuele
bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de woning te laten controleren op de
aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of de grond te laten onderzoeken
op verontreiniging.

o

De maximale koopsom waarbij een huisvestingsvergunning is vereist, is per
01 juli 2005 aangepast naar een bedrag ter hoogte van € 133.275,00. Koper dient
hiermee rekening te houden en bij aankoop zelf zorg te dragen voor de verkrijging
van de woonruimtevergunning. Hiervoor kan koper terecht bij de afdeling
Woningzaken van de gemeentelijke dienst Stedelijke Ontwikkeling, telefoon
070-3 53 40 07/40 37/41 02 tussen 9.00 – 10.00 uur.

o

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van koper wordt door deze,
uiterlijk 4 weken na het tot stand komen van de (schriftelijke) overeenkomst, 10 %
van de koopsom als waarborgsom in handen van een nader te bepalen notaris te
storten dan wel een onvoorwaardelijke bankgarantie te stellen.

o

Een overeenkomst tussen verkoper en koper komt slechts tot stand onder de
opschortende voorwaarden dat deze wordt vastgelegd in een akte en door beide
partijen wordt ondertekend. Koper kan vóór ondertekening van de akte geen rechten
ontlenen aan een mondelinge overeenstemming met de verkoper.

o

Alle kosten van de overdracht, waaronder tevens begrepen de overdrachtsbelasting,
het kadastrale recht en de eventuele kosten voor kadastrale uitmeting, zijn voor
rekening van koper.

o

Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen, is de koper een
rente ad. 8,5% ’s jaarlijks 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.
Vooromschreven vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de
risicosfeer van verkoper ligt.

o

Het is koper niet toegestaan onderhavig registergoed binnen 1 jaar na ondertekening
van deze overeenkomst te verkopen, voor zover verkoper hiervoor niet uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming heeft verleend. Verkoper zal deze toestemming niet op
onredelijke gronden weigeren. Bij overtreding of niet-nakoming van het
vorenbepaalde verbeurt koper aan verkoper een onmiddellijke opeisbare boete ten
bedrage van €22.500,- zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Het
hiervoor bepaalde is echter niet van toepassing in geval van verkoop bij parate
executie als bedoeld in artikel 268 boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

o

Verkoper heeft koper uitdrukkelijk geattendeerd op het feit dat hij het verkochte nooit
zelf feitelijk heeft gebruikt en dat derhalve 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. Om dit risico te beperken heeft verkoper koper in de
gelegenheid gesteld een bouwkundige inspectie uit te doen voeren.

o

Partijen verklaren ermee bekend te zijn dat ten tijde van de bouw casu quo renovatie
van het verkochte het normaal was asbest casu quo asbestcement houdende
materialen in de bouw te verwerken. Het is verkoper niet bekend dat in het verkochte
meer asbest casu quo asbestcementhoudende materialen zijn verwerkt dan
algemeen gebruikelijk was ten tijde van de bouw casu quo renovatie van het
verkochte.

o

Aan deze koopakte is geen roerende zakenlijst gehecht. Het appartement wordt
overgedragen in de staat zoals deze zich op de datum van de koopovereenkomst
bevond. Niets zal aan het appartement worden toegevoegd of worden weggenomen.

o Koper verklaart ermee bekend te zijn dat deze woning meer dan 50 jaar oud is, wat

betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk
lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan
gegarandeerd heeft, staat de verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor
elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of
optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend
te werken op het in artikel 7:17 lid 2 BW omschreven woongebruik.

o

De koper is tijdig ervan in kennis gesteld dat de in artikel 3 van de koopovereenkomst
vermelde notaris, te weten … Notarissen te Den Haag, voor verkoper een wezenlijk
onderdeel van de overeenkomst vormt en derhalve aan verkoper is voorbehouden.

o

In geval de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de
overdracht binnen zes maanden na een voorgaande overdracht kan worden
verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting
was verschuldigd (vergelijk artikel 13 Wet Bel. Rechtsverkeer) en koper derhalve niet
onder de normale omstandigheden verschuldigde o.d.b. aan het Rijk hoeft te
voldoen, zal de koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag
dat aan overdrachtbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds
het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

