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Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing 
op de dienstverlening van Olsthoorn NVM 
Makelaars. Al onze werkzaamheden worden 
verricht overeenkomstig de van toepassing 
zijnde voorwaarden vastgesteld door de NVM. 





Onderzoeksplicht koper + 
mededelingsplicht

De verkoopinformatie is uitsluitend bestemd 
om een (kandidaat-)koper in de gelegenheid 
te stellen een bod uit te brengen en behelst 
uitdrukkelijk niet een uitputtende weergave 
van alle eigenschappen en mogelijk aanwe-
zige gebreken van de woning. De informatie 
die is vermeld, is verkregen van de eigenaar/
verkoper en uit een visuele opname van de 
woning. Op grond van het Burgerlijk Wetboek 
rust er op de koper van een woning een 
onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper 
zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling 
of de woning de eigenschappen zal bezitten 
die nodig zijn voor het gebruik dat hij van de 
woning wil gaan maken. Het verdient dan ook 
aanbeveling voor koper om zelf een ter zake 
(bouwkundig) deskundige in te schakelen. 
Indien koper besluit om niet tot inschakeling 
van een deskundige over te gaan, komen 
eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig 
voor zijn rekening.

 

De opgegeven gebruiksoppervlakten zijn 
gebaseerd op de NVM Meetinstructie. De 
NVM Meetinstructie is bedoeld om een 
uniforme manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De NVM Meetinstructie 
sluit verschillen in meetuitkomsten niet uit, 
door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, 
afrondingen, meetfouten of beperkingen bij 
het uitvoeren van de meting. Ondanks dat bij 
het opmeten de benodigde zorgvuldigheid is 
betracht, is de opgegeven gebruiksop-
pervlakte indicatief en kunnen daaraan geen 
rechten worden ontleend. Verkoper heeft zijn 
vraagprijs niet gebaseerd op de indicatieve 
gebruiksoppervlakte. Verkoper en Olsthoorn 
Makelaars aanvaarden ter zake geen aanspra-
kelijkheid. Koper is gehouden zelfstandig de 
gebruiksoppervlakte vast te stellen.





Mededeling tot verkoop

Alle verstrekte informatie dient gezien te 
worden als een uitnodiging om in onderhan-
deling te treden. Een bieding gelijk aan de 
gestelde vraagprijs doet dan ook niet direct 
een koopovereenkomst tot stand komen.





Biedingsproces

Het biedingsproces bij onderhandelingen 
over onroerende zaken kent diverse 
bijzonder-heden die u het beste vooraf met 
een door koper zelf in te schakelen 
(aankoop)makelaar kunt bespreken.





Schriftelijkheidsvereiste

Indien koper een consument is, komt een 

koopovereenkomst ten aanzien van de 
woning pas tot stand als de schriftelijke 
koopovereenkomst door beide partijen is 
ondertekend. Mondeling of per e-mail 
bereikte overeenstemming over de koopsom 
en de overige essentialia is in dat geval niet 
voldoende voor het tot stand komen van de 
overeenkomst. Zowel koper als verkoper zijn 
totdat de schriftelijke koopovereenkomst 
door zowel verkoper als koper is onderte-
kend gerechtigd de onderhandelingen te 
beëindigen.  Het is koper bekend dat de 
woning ‘kosten koper’ (k.k.) verkocht wordt. 
Hetgeen betekent dat koper de kosten van 
eigendomsoverdracht, zoals overdrachts-
belasting en notariskosten betaalt. Het is 

voor koper mogelijk om een ontbindende 
voorwaarde ten behoeve van financiering op 
te nemen in de koopovereenkomst. De duur 
voor het financieringsbehoud is 6 weken en 
gaat behoudens andersluidende afspraken

in op het moment van ontvangst door koper 
van de door verkoper en koper ondertekende 
koopovereenkomst. 





Drie dagen bedenktijd

De consumentkoper heeft een bedenktijd 

van drie dagen. Deze termijn vangt aan om 
0.00 uur op de dag na ontvangst van de door 
beide partijen getekende koopovereenkomst 
door koper. De ontbindingsverklaring moet 
verkoper binnen drie dagen hebben ontvan-
gen, dus voor 24.00 uur van de laatste dag. 
Op deze drie dagen termijn is de Algemene 
termijnenwet van toepassing. Dit betekent 
dat ten minste twee van de drie dagen geen 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feest-
dag mogen zijn. Bovendien geldt dat als de 
bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag 
of feestdag, de termijn wordt verlengd tot de 
eerstvolgende werkdag. 

In het geval er binnen zes maanden nadat 
koper gebruik heeft gemaakt van de be-
denktijd tussen dezelfde partijen opnieuw 
een koopovereenkomst tot stand komt, dan 
heeft koper niet opnieuw het recht op de drie 
dagen bedenktijd. 





Koopovereenkomst

Er wordt gebruik gemaakt van het meest 
recente model NVM koopovereenkomst

en de daarin gebruikte bepalingen. Bij het 
uitbrengen van een bieding en het sluiten van 
de koopovereenkomst dient men bekend te 
zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te 
aanvaarden.




De door koper te verstrekken waarborgsom 
(of bankgarantie) is gebruikelijk 10% van de 
koopsom en wordt voldaan aan de notaris. 
Eventueel door koper te maken voorbehou-
den (zoals het verkrijgen van hypotheek, 
Nationale Hypotheek Garantie), worden 
alleen vermeld als deze in de onderhandelin-
gen zijn afgesproken. Voor zover er in deze 
verkoopinformatie aanvullende clausules zijn 
vermeld, worden deze opgenomen in de 
koopovereenkomst.

Omdat in onroerende zaken die zijn gebouwd 
of verbouwd voor 1995 asbesthoudende 
materialen kunnen zijn toegepast,  zal bij deze 
onroerende zaken een asbestclausule in de 
koopovereenkomst worden opgenomen.

Indien de onroerende zaak meer dan 20 jaar 
geleden is gebouwd, zal er een ouderdoms-
clausule worden opgenomen in de koopover-
eenkomst.





Erfdienstbaarheden

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere 
bepalingen verbonden zijn. Deze worden van 
rechtswege aan elke opvolgende eigenaar 
opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigen-
domsbewijs, maar kunnen ook door verjaring 
zijn ontstaan. Een kopie van het eigendoms-
bewijs is op te vragen via de makelaar.





VvE aangelegenheden

Bij koop van een appartementsrecht wordt 
koper automatisch lid van de Verenging Van 
Eigenaren en zullen alle rechten, plichten en 
afspraken overgaan op de koper. De met ver-
koper overeengekomen koopprijs is inclusief 
het aandeel van de verkoper in het reser-
vefonds van de Vereniging van Eigenaren. 
Over het aandeel in het reservefonds is geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd. De docu-
menten aangaande de VvE (akte van splitsing, 
reglement van splitsing, notulen, balans, 
onderhoudsplan) geven inzicht hierin.





Notaris

Indien er geen notaris door verkoper is 
aangegeven, is bij kosten koper de keuze aan 
koper. Echter dient de gekozen notaris binnen 
een redelijke afstand (10 km) van het object 
kantoor te houden. En dienen de kosten 

van doorhaling hypotheekrecht (kosten voor 
verkoper) redelijk te zijn (lager dan € 300,- incl. 
btw per doorhaling)





Privacyverklaring en aansprakelijkheid

Olsthoorn Makelaars B.V. verwerkt bij het 
uitvoeren van haar werkzaamheden uw 
persoonsgegevens op de in de bij deze 
voorwaarden gevoegde Privacyverklaring 
NVM 2018 genoemde wijze en voor de aldaar 
beschreven doeleinden.

Deze verkoopinformatie is met zorg samen-
gesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard en 
hieraan kunnen ten opzichte van verkoper en/
of Olsthoorn Makelaars geen rechten worden 
ontleend.. Door het uitbrengen van een bod 
op de in deze verkoopinformatie aangeboden 
woning aanvaardt (kandidaat-)koper uitdruk-
kelijk de in de verkoopinformatie opgenomen 
beperkingen van de aansprakelijkheid. In 
geval van aansprakelijkheid van Olsthoorn 
Makelaars B.V. is die te allen tijde beperkt tot 
het bedrag waarvoor de beroepsaanspra-
kelijkheidverzekering in het desbetreffende 
geval dekking biedt.


