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Opdrachtformulier Koop- en/of aannemingsovereenkomst 
Beoordeling 

 
 
Met dit formulier geeft u opdracht aan Vereniging Eigen Huis om een                               
Koop- en/of aannemingsovereenkomst te beoordelen en telefonisch met u te bespreken. Wij 
vragen u dit formulier en een kopie van het contract/ de contracten met bijlagen zo spoedig 
mogelijk naar ons op te sturen. 
 
Stappen vanaf nu: 
 
1. U vult dit opdrachtformulier in met uw gegevens en zet onderaan uw handtekening. 
2. U kopieert uw contract/de contracten (let op: stuur ons nooit originele stukken). 
3. U mailt dit opdrachtformulier en een kopie van het contract/de contracten naar 

info@eigenhuisadvocaten.nl .Of u stuurt dit opdrachtformulier en een kopie van het 
contract/de contracten naar: Vereniging Eigen Huis, t.a.v. Eigen Huis Advocaten, 
Postbus 735, 3800 AS Amersfoort.  

4. Na ontvangst van de stukken nemen wij telefonisch contact met u op. Het secretariaat 
maakt in overleg met u een terugbelafspraak. U kunt een gemaakte afspraak tot drie 
werkdagen van tevoren telefonisch annuleren. Wanneer u een reeds ingeplande 
telefonische bespreking met een adviseur minder dan drie werkdagen van tevoren 
afzegt, brengen wij de door ons reeds gemaakte kosten in rekening. U kunt de afspraak 
alleen telefonisch annuleren. Bel op tijd naar (033) 450 76 87. 

5. De bespreking van uw contract(en) vindt gemiddeld vijf werkdagen na ontvangst van uw     
opdracht plaats op het met u afgesproken tijdstip.  

 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam:  .................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................  

Postcode + Woonplaats:  ....................................................................................................  

Lidnummer: .........................................................................................................................  

Telefoon overdag:  ..............................................................................................................  

E-mail:  ................................................................................................................................  

 
Hiermee bevestig ik dat ik Vereniging Eigen Huis opdracht geef om bijgevoegd(e) 
contract(en) te beoordelen en met mij te bespreken tegen het tarief van € 185 per uur. Het 
beoordelen van een gecombineerde  koop-/aannemingsovereenkomst duurt over het 
algemeen 2 tot 3 uur (inclusief telefonische bespreking). Betreft het een beoordeling van 
twee losse overeenkomsten, houdt dan rekening met 3 uur (inclusief telefonische 
bespreking).  
 
Plaats: …………………………………. Datum: ……………………………. 
 
 
Handtekening: ………………………… 
 
 


