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Overeenkomst met modelcontract 2018/2021

Doorgestreepte tekst

Nog niet ingevulde antwoorden

Toegevoegde tekst in clausules

Toegevoegde clausules

Verwijderde tekst in clausules

Verwijderde clausules

WAT HEBBEN WIJ GEVONDEN IN JOUW KOOPCONTRACT?

We hebben je koopcontract gescand en vergeleken met de model koopovereenkomst. Het

resultaat vind je hieronder:

Ja

4 zinnen

9 niet ingevulde antwoorden

Geen tekst toegevoegd

3 clausules toegevoegd

2 zinnen verwijderd

1 clausule verwijderd

Tip

Controleer altijd of je persoonsgegevens goed zijn ingevuld in het

koopcontract.

Tip

Controleer of de mondelinge afspraken goed zijn verwerkt in het

koopcontract om discussies na het tekenen te voorkomen. Schriftelijke

afspraken zijn immers bindend en mondelinge afspraken die niet zijn

opgenomen in het koopcontract kunnen naderhand door de andere partij

betwist worden.



WAT KUN JIJ DOEN?

Doorgestreepte tekst

Als de tekst in het koopcontract is doorgestreept, dan betekent het dat deze onderdelen

niet meer van toepassing zijn. Zo moet je in bepaalde artikelen bijvoorbeeld een keuze

maken tussen koper of verkoper. Controleer altijd of je je kunt vinden in de gemaakte

keuzes. Is de doorgestreepte tekst wel van toepassing? Neem dan contact op met de

makelaar.

In deze artikelen van jouw koopcontract is doorgestreepte tekst gevonden:

artikel 6 Staat van de onroerende zaak/ Gebruik

artikel 7 Feitelijke levering/ Overdracht aanspraken

artikel 15 Ontbindende voorwaarden

Ontbrekende antwoorden

Zorg er altijd voor dat je controleert of alles is ingevuld. Het kan voorkomen dat er

antwoorden ontbreken of bepaalde tekst nog niet of niet volledig is ingevuld. Deze velden

moeten voor het tekenen alsnog worden ingevuld.

In deze artikelen van jouw koopcontract ontbreken antwoorden:

artikel 2 Kosten/ Overdrachtsbelasting

artikel 6 Staat van de onroerende zaak/ Gebruik

artikel 13 Registratie koopovereenkomst

Toegevoegde clausules

In je koopcontract zijn clausules toegevoegd die niet in de model koopovereenkomst staan.

Deze clausules hoeven niet per definitie nadelig voor jou te zijn. Controleer daarom altijd of

de toegevoegde clausules overeenkomen met de mondelinge afspraken en/of

toezeggingen.

Deze clausules zijn toegevoegd aan jouw koopcontract:

artikel 21 Bouwkundige keuring



Top 3 van de meest voorkomende toegevoegde clausules

1. Asbestclausule: de verkoper beperkt zijn aansprakelijkheid, of sluit

zijn aansprakelijkheid uit voor het geval dat er later asbest in de

woning aanwezig blijkt te zijn.

2. Ouderdomsclausule: de verkoper beperkt of sluit zijn

aansprakelijkheid uit voor gebreken die komen door ouderdom van

de woning.

3. Niet-zelfbewoningsclausule: de verkoper heeft de woning niet zelf

bewoond en weet daardoor niets van eventuele gebreken. Zijn

aansprakelijkheid voor gebreken wordt beperkt of uitgesloten.

Verwijderde tekst in clausules

Er kan tekst in bepaalde clausules verwijderd zijn. Dit is alleen toegestaan als deze

wijzigingen duidelijk in de tekst zichtbaar zijn. Controleer altijd goed of de verwijderde tekst

voor jou wel of niet relevant is. Is de ontbrekende tekst voor jou interessant? Dan moet deze

alsnog toegevoegd worden.

In deze artikelen van jouw koopcontract is er tekst verwijderd:

artikel 6 Staat van de onroerende zaak/ Gebruik

artikel 10 Risico-overgang/ Beschadiging door overmacht

Verwijderde clausules

Wanneer clausules in je koopcontract in hun geheel zijn verwijderd, betekent dit dat deze

niet meer van toepassing zijn. Controleer dus goed of dit het geval is. Is een verwijderde

clausule nog wel van toepassing? Zorg er dan voor dat deze alsnog wordt toegevoegd aan

je koopcontract. Heeft een verwijderde clausule voor jou geen toegevoegde waarde, dan

kan deze weggelaten worden.

Deze clausules zijn verwijderd in jouw koopcontract:



MEER WETEN OVER JE KOOPCONTRACT?

Digitale Koopcontractcontrole

Na de digitale controle zie je waar je koopcontract is gewijzigd. Ook krijg je een

uitgebreide toelichting bij alle artikelen uit je contract. Zo weet je precies waarvoor

je tekent. Een digitale koopcontractcontrole kost €49,50.

✓ Je ziet direct waar jouw koopcontract afwijkt

✓ Meer zekerheid over jouw koopcontract

✓ Binnen enkele minuten duidelijkheid

✓ Alle artikelen duidelijk uitgelegd

Controleer je koopcontract >

Koopcontract Beoordeling door een jurist

Direct een advies op maat? Laat je koopcontract dan beoordelen door een van onze

juristen. Je ontvangt een rapport helemaal gericht op jouw persoonlijke situatie. In

een telefonisch overleg met de jurist bespreek je de bevindingen en kun je je vragen

stellen. Zo kun je met een gerust hart een handtekening zetten. Een

koopcontractbeoordeling kost €200 (incl. btw).

✓ Persoonlijke toelichting op de afspraken uit het koopcontract

✓ Voorstellen voor contractwijzigingen zodat jij sterker staat

✓ Mogelijkheid om al jouw vragen te stellen

✓ Tips voor de onderhandeling

✓ Al binnen twee dagen duidelijkheid

Vraag een beoordeling aan >

https://www.eigenhuis.nl/koopcontractcontrole
http://eigenhu.is/koopcontract-beoordeling

