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ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE ASPIRANT – KOPER 

 
 
Biedingen  
 
Alle door de makelaar en verkoper verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als 
een uitnodiging tot nader overleg c.q. het uitbrengen van een bod.  
Het bieden van de vraagprijs valt eveneens hieronder, verkoper kan ook dan nog beslissen 
of hij uw bod wel of niet aanvaardt om hem moverende redenen.  
 
Een verkoop komt niet eerder tot stand nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) 
maar ook over de details (zoals oplevering, ontbindende voorwaarden, roerende zaken enz.) 
overeenstemming is bereikt.  
 
Verkoop geschiedt altijd onder voorbehoud gunning verkoper. Een verkoop komt alleen tot 
stand indien overeenstemming is bereikt over alle genoemde zaken.  
 
Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post en/of e-mail) aan de 
verkopend makelaar zijn toegezonden.  
 
Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper en/of diens makelaar 
antwoordt met een acceptatie, een ander voorstel uitbrengt of door afwijzing aan het door 
bieder uitgebrachte voorstel.  
 
Aan verkopend makelaar dient naar genoegen te worden aangetoond dat het onderliggend 
voorstel voldoende financieel is gewaarborgd.  
 

Mededelingsplicht verkoper / Onderzoeksplicht koper  
 
Wij adviseren koper altijd een eigen makelaar en/of bouwkundige in te schakelen.  
 
De verkoper en diens makelaar zal aan de bieder al hetgeen meedelen dat ter kennis van 
koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke 
aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, door verkoper 
en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens 
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onderzoeksplicht als zodanig en dient zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te 
raadplegen.  
 
Hoewel er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare 
gegevens moet ervan worden uitgegaan dat deze slechts indicatief zijn. De gegevens (zoals 
bedragen, jaartallen, oppervlakten, omschrijvingen enz.) kunnen zijn verkregen door 
mondelinge overdracht. De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor 
hem van belang zijn.  
 
Erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen  
 
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden dan 
aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. In 
het eigendomsbewijs van de huidige eigenaar staan wel/geen erfdienstbaarheden, 
kettingbedingen of bijzondere bepalingen vermeld. Kopie van het eigendomsbewijs is op 
te vragen bij Lokatio b.v. 
 
VBO 
 
Wij zijn lid van de makelaarsvereniging VBO. Al onze werkzaamheden worden verricht 
volgens de voorwaarden van de makelaarsvereniging VBO. 
 
Onderhandelingsprocedure  
 
De bieder kan niet afdwingen dat hij in onderhandeling is. Pas als de verkoper en/of diens 
makelaar reageert op het bod (acceptatie óf het doen van een tegenvoorstel) is de bieder in 
onderhandeling. Bieder is derhalve niet in onderhandeling als de verkopende makelaar 
aangeeft dat hij het bod met de verkoper zal overleggen. Wel kan verkoper en/of diens 
makelaar uitdrukkelijk aangeven dat bieder in onderhandeling is.  
 
Verkoper en/of diens makelaar kan met meerdere gegadigden onderhandelen.  
 
Ontbindende Voorwaarden  
 
Kandidaat-koper krijgt niet automatisch een ontbindende voorwaarde (zoals bijv. het 
financieringsvoorbehoud). Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden 
gemeld bij het uitbrengen van een bod.  
 
Notariskeuze  
 
De tussen verkoper en koper te sluiten koop komt pas tot stand zodra beide partijen een 
schriftelijke koopakte hebben ondertekend. 
De koopakte zal bij voorkeur worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie, Ring Amsterdam, door een door koper aan te wijzen notaris,  
kantoorhoudende in de Regio Amsterdam of binnen een straal van 10 km van het ter 
verkoop aangeboden object.  
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Valt de keuze op een notaris, kantoor houdende meer dan 10 km van het aangeboden 
object dan behoudt verkoper en/of diens makelaar zich het recht voor een nader vast te 
stellen kilometervergoeding in rekening te brengen alsmede alle overige extra te maken 
kosten welke deze keuze tot gevolg heeft.  
 
Bedenktijd  
 
Op het moment dat de koper (een kopie van) de door beide partijen getekende koopakte 
heeft ontvangen gaat de wettelijke termijn van 3 dagen bedenktijd in.  
 
Indien de koper zich hierop wil beroepen dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de 
andere partij, notaris en makelaar verkoper.  
 
Indien koper besluit het koopcontract te ontbinden binnen de wettelijke 3-dagen 
bedenktijd dan is koper aan Lokatio b.v. verschuldigd; €. 500,-- exclusief B.T.W., dit is een 
vaste vergoeding voor de diverse werkzaamheden, reiskosten, onderhandelingen, 
administratiekosten en begeleiding bij koopakte. De betaling is verschuldigd door koper op 
het moment van ontbinding.  
 
Ontbindende voorwaarden financiering  
 
Als het verkrijgen van een financiering als ontbindende voorwaarde is gesteld tijdens de 
onderhandeling, heeft koper ca. 3 weken de tijd om de financiering van de gekochte 
woning te regelen. 
  
Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is de woning te financieren dan kan koper 
van de koop afzien door het inroepen van de ontbindende voorwaarde(n), mits binnen de 
gestelde termijn en gedocumenteerd, d.w.z. afwijzingen van minimaal twee onafhankelijke 
(niet gelieerde) banken/financiële instellingen kunnen worden overlegd.  
 
Waarborgsom / Bankgarantie  
 
Na het tekenen van de koopakte heeft koper de verplichting om binnen een afgesproken 
termijn een waarborgsom/bankgarantie te stellen van 10 % van de koopsom.  
Dit is een garantie voor de verkoper dat koper zijn financiële verplichtingen heeft geregeld 
en zijn verplichtingen na zal komen.  
 
Kosten koper  
 
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning 
dient te betalen. Deze bedragen 3 - 6% van de koopsom.  
Onder de kosten koper vallen o.a. de volgende kosten:  
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Vaste kosten  
Overdrachtsbelasting 2%.  
Notariskosten voor de opmaak van akte van levering  
Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering  
 
Variabele kosten  
Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte  
Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte  
Taxatiekosten  
Afsluitprovisie bank  
Makelaarskosten t.b.v. aankoopbegeleiding)  
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSULES 
 
Onderstaande clausules kunnen/zullen worden toegevoegd aan de model-koopakte.  
 
Algemene ouderdomsclausule 
Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de woning tenminste 95 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 
verkoper niet in voor o.a. het dak, de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, 
water en gas, de riolering, rookkanalen, de afwezigheid van aantasting door houtworm 
en/of ander ongedierte c.q. schimmels en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend 
vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het 
in de koopakte omschreven "woongebruik".  
 
Milieuclausule (bodemgesteldheid)  
Tussen verkoper en koper gelden de volgende bepalingen ter zake van mogelijke 
verontreiniging van de onroerende zaak: De verkoper verklaart dat hem betreffende 
eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging niets bekend is. Elke aansprakelijkheid 
van de verkoper voor bodem- en/of grondwaterverontreiniging wordt uitgesloten. Koper zal 
verkoper niet voor enige vorm van bodem- en/of grondwaterverontreiniging aanspreken 
dan alleen in het geval er sprake is van verwijtbaar toerekenbaar handelen, nalaten of 
verzwijgen van verkoper  
 
Funderingsclausule (funderingsgesteldheid)  
Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper 
voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele funderingsproblematiek.  
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Asbestclausule  
'In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele 
verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving 
speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en 
vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest en/of 
asbesthoudende materialen in de onroerende zaak kan voortvloeien'.  
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