
Belangrijkste verbeteringen nieuwe Consumentenvoorwaarden Makelaardij 

 

De nieuwe Consumentenvoorwaarden Makelaardij zijn tot stand gekomen in samenwerking 

met VastgoedPRO. De NVM en VBO zijn op dit moment niet betrokken bij deze 

voorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste verbeteringen van de nieuwe 

consumentenvoorwaarden ten opzichte van de ‘oude’ (thans in gebruik zijnde) 

consumentenvoorwaarden. 

 

Leesbare en duidelijke voorwaarden 

De voorwaarden zijn helemaal opnieuw geschreven, met als doel (naast inhoudelijke 

verbetering) de voorwaarden leesbaar en inhoudelijk begrijpelijk te maken. Een taalkundig 

bureau heeft een taalkundige slag gemaakt. 

 

Model opdracht 

Er wordt een model opdracht voor verkoop en een model opdracht voor koop 

geïntroduceerd. Als sprake is van een bemiddelingsopdracht voor verkoop dan wel voor 

aankoop van een woning, zal de makelaar gebruik maken van de model opdracht. De 

bedoeling van de modellen is o.a. het creëren van meer transparantie over de te verrichten 

werkzaamheden, de vergoeding die de makelaar krijgt en eventuele kosten (aan derden). 

Ook het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 14 dagen is onderdeel van de 

model opdracht. 

 

Prijslijst / overzicht diensten en kosten 

Er wordt een prijslijst / modeloverzicht met beschikbare diensten en kostenposten derden 

geïntroduceerd. Een modeloverzicht met beschikbare diensten en kostenposten derden kan 

door de consument worden opgevraagd bij VastgoedPRO. Dit modeloverzicht geeft de 

consument inzicht in mogelijke deeldiensten en kostenposten waar hij tijdens de looptijd van 

de opdracht mee te maken kan krijgen. Prijzen staan niet in het modeloverzicht, omdat de 

makelaar die zelf bepaalt. De makelaar kan het modeloverzicht hanteren en zijn prijzen erin 

opnemen (waardoor het een prijslijst wordt). Het gebruik van een prijslijst door de makelaar 

is niet verplicht.  

 

Inhoudelijke verbeteringen 

De belangrijkste inhoudelijke verbeteringen ten opzichte van de oude 

consumentenvoorwaarden zijn als volgt: 

 Uitgangspunt van de nieuwe voorwaarden is dat bij een bemiddelingsopdracht de 

makelaar alle werkzaamheden uitvoert die nodig zijn om de woning te verkopen / een 

woning aan te kopen (artikel 5). Dit is anders dan de oude voorwaarden waarin staat 

dat de kern van een opdracht tot bemiddeling het geven van advies over en het 

voeren van onderhandelingen is.   

 



 In de nieuwe voorwaarden zijn de financiële gevolgen bij teruggave van de opdracht 

door de makelaar geregeld. Bij teruggave is de consument geen vergoeding 

verschuldigd aan de makelaar. De consument moet de gemaakte kosten wel betalen, 

tenzij dit onredelijk is (artikel 12 lid 2). In de oude voorwaarden was dit niet geregeld. 

 

 De financiële gevolgen bij echtscheiding zijn in de nieuwe voorwaarden beter 

geregeld. Als bij echtscheiding één van de echtgenoten de woning krijgt, wordt de 

vergoeding die aan de makelaar betaald moet worden berekend over het deel van de 

woning dat wordt toebedeeld (artikel 14). Dus als beide eigenaren voor de helft 

eigenaar zijn dan heeft de makelaar recht op de helft van de vergoeding die hij zou 

hebben gekregen bij verkoop. Op grond van de oude voorwaarden is de vergoeding 

bij toebedeling hetzelfde als bij verkoop. 

 

 De gevolgen van overlijden zijn anders geregeld dan in de oude voorwaarden. De 

erfgenamen kunnen kiezen of ze de overeenkomst willen voortzetten of beëindigen. 

Op grond van de oude voorwaarden eindigt de opdracht. De financiële gevolgen 

hiervan zijn niet geregeld in de oude voorwaarden, waardoor de wet geldt (de 

makelaar heeft recht op een redelijk loon). In de nieuwe voorwaarden zijn de 

financiële gevolgen van het eindigen van de opdracht door overlijden wel geregeld;  

er wordt aangesloten bij de regels van intrekking (artikel 15). 


