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De digitale koopcontractcontrole
Jouw koopcontract is gecontroleerd en vergeleken met de model koopovereenkomst. Je

vindt het resultaat in dit rapport.

WAAR IS HET CONTRACT OP GECONTROLEERD?

Bij de digitale controle is gelet op de volgende onderdelen:

Is het koopcontract opgesteld aan de hand van de model koopovereenkomst 2021?

Zijn er teksten doorgehaald en daarom niet meer van toepassing?

Zijn er teksten in clausules veranderd?

Zijn er clausules toegevoegd?

Zijn er teksten verwijderd zonder dat dit is aangegeven?

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?

In het rapport is aangegeven waar wijzigingen ten opzichte van de modelovereenkomst zijn

gevonden. Zo kun je zelf bepalen of deze aanpassingen volgens afspraak zijn of niet. Is dat

niet het geval? Ga hier dan over in gesprek met de partij die jouw koopcontract heeft

opgesteld en zorg dat je het laat aanpassen zoals jullie hebben afgesproken.

Nog vragen?

Vind je het lastig om de uitkomsten goed te interpreteren? Laat dan een van onze juristen

met je meekijken. De jurist beoordeelt jouw koopcontract en tijdens de telefonische

bespreking ervan kun je al je vragen stellen. En het mooiste is, omdat je deze digitale

controle al hebt gedaan, is een koopcontract beoordeling nu extra voordelig: in plaats van

200 euro, betaal je slechts 150 euro. 

Vraag een beoordeling aan >

https://www.eigenhuis.nl/juridisch-advies/koopcontract-beoordeling#/


LEGENDA

Symbolen naast de tekst

Dit artikel komt overeen met het modelcontract en alle keuze-

en invulmogelijkheden zijn beantwoord.

In dit artikel is tekst gemarkeerd omdat deze afwijkend is van het model

koopcontract. Verdere uitleg is te vinden in het informatieblok onder de

clausule.

Let op, uit dit artikel is tekst verwijderd. De verwijderde tekst is te vinden in

het informatie blok onder de clausules.

Markeringen in de tekst

Doorgestreepte tekst in clausules.

Keuze- en invulmogelijkheden.

Toegevoegde clausules en toegevoegde tekst in clausules.

Afwijkende of niet ingevulde keuze- en invulmogelijkheden.

Symbolen in de tekst

Locatie van ontbrekend antwoord.

Locatie van verwijderde tekst.

ORIGINEEL

INFORMATIE OVER GEMARKEERDE TEKST

ONTBREKEND

DOORGESTREEPTE TEKST

ANTWOORD

TOEGEVOEGD

AFWIJKEND ANTWOORD

ONTBREKEND ANTWOORD
▼

VERWIJDERDE TEKST
▼



heeft. Een waarborgsom stort de koper op de derdenrekening van de notaris.

5.3. Als de koper het huis niet kan afnemen vanwege een faillissement of 

schuldsaneringsregeling dan blijft de verkoper met het huis zitten. Hij krijgt dan het bedrag 

van de waarborgsom / bankgarantie, meestal dus 10% van de koopsom



artikel 6 Staat van de onroerende zaak/ Gebruik: Resultaten koopcontractcontrole

Er zijn 12 resultaten gevonden tijdens de controle:

Er zijn 5 antwoorden gevonden die door de verkoper zijn ingevuld. Deze zijn met grijs

gemarkeerd. Controleer deze op juistheid.

Er zijn 5 antwoorden gevonden die niet door de verkoper zijn ingevuld. Deze zijn met

rood gemarkeerd of de locaties hiervan zijn met een ▼ aangegeven.

Er is 1 zin doorgestreept. Deze is met paars gemarkeerd.

Er is 1 zin verwijderd. De locatie hiervan is met een ▼ aangegeven.

1. "/ Aan koper is bekend dat"



Uitleg artikel 6 Staat van de onroerende zaak/ Gebruik

6.1. Hier is geregeld in welke staat de koper de woning en de grond krijgt. De koper krijgt de 

woning in de staat waarin deze zich bevindt. Dat betekent mét alle zichtbare en onzichtbare 

gebreken. Uitgangspunt is dus dat de koper zelf verantwoordelijk is als hij bijvoorbeeld 

tijdens het klussen gebreken aan de woning ontdekt.  

Hierop bestaan enkele uitzonderingen. De verkoper kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn als hij 

op de hoogte was van een gebrek en dit niet heeft gemeld aan de koper. Of als sprake is van 

een gebrek dat het normale gebruik van de woning in de weg staat. Zie hierover verder 

artikel 6.3. 

Bepaalde rechten die bij het perceel horen, zoals erfdienstbaarheden, gaan mee over op de 

koper. Bijvoorbeeld het recht om over het perceel van de buren te lopen om de openbare 

weg te bereiken.

6.2. Er kunnen bepaalde verplichtingen zijn die blijven bestaan als er een nieuwe eigenaar 

komt. Misschien heeft de buurman een erfdienstbaarheid om over het perceel te lopen. Of 

bijvoorbeeld de verplichting om een parkeerplek op het perceel in stand te houden en als 

zodanig te gebruiken. Dit soort verplichtingen staan in het algemeen in een notariële akte, 

vaak de eigendomsakte van de huidige eigenaar (verkoper). Hij moet een kopie van deze 

akte(n) aan de koper geven, zodat de koper zich goed op de hoogte kan stellen of en zo ja 

welke verplichtingen er gelden. 

Als er publiekrechtelijke beperkingen op het perceel rusten, dan staan deze hier opgesomd. 

Dit zijn beperkingen die de overheid heeft opgelegd. Je mag dan niet alles met het huis of 

perceel doen. Bijvoorbeeld omdat de grond verontreinigd is. Een ander voorbeeld is dat het 

huis een beschermd monument is.  

Antwoord of keuzemogelijkheden: 

Als de overheid beperkingen heeft opgelegd, worden deze hier ingevuld. Bijvoorbeeld

als de woning een monument is.

6.3. Hier wordt een grote uitzondering op de hoofdregel van 6.1 gemaakt. De hoofdregel is 

dat de woning wordt geleverd inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Maar in 6.3 

wordt hierop een uitzondering gemaakt: de verkoper garandeert namelijk dat de onroerende 

zaak de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn als…….. Daarbij is op de 

stippellijn bijvoorbeeld ‘woonhuis’ of ‘woning met tuin’ ingevuld. 

Normaal gebruik bij een woning betekent onder andere dat in de woning op een voldoende 

veilige manier gewoond moet kunnen worden, met een redelijke mate van duurzaamheid en 

zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast. De verkoper kan aansprakelijk zijn als 

de nieuwe eigenaar een gebrek ontdekt dat het normale gebruik van de woning in de weg 

staat. Bijvoorbeeld ernstige funderingsproblemen of ernstige aantasting van de 

dakconstructie door boktor. Dit geldt trouwens niet voor gebreken die de koper kende of 

waarvan hij op de hoogte had moeten zijn toen hij de woning kocht. 




