
‘Reparatieformulier’ (addendum) algemene 

voorwaarden NVM en VBO 
 

Dit reparatieformulier gaat uit van toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van NVM en VBO die op 

1 februari 2010 respectievelijk 1 juli 2011 in werking zijn getreden en per 1 juli 2015 op enkele punten zijn 

aangepast. 

 

In aanvulling op de overeenkomst van opdracht die makelaar 

………………………………………………………………..…..(NAAM) en opdrachtgever 

……………………………………………………………………    (NAAM) op     

……….………………(DATUM) te………………………………….(PLAATS) met elkaar 

gesloten hebben, komen opdrachtgever en opdrachtnemer de volgende afwijkingen van de 

bij die overeenkomst behorende algemene voorwaarden van NVM en VBO overeen: 

 

Welke werkzaamheden 

Artikel 11 van de algemene voorwaarden vervalt en wordt vervangen door de volgende 

clausule: 

1. Bij een bemiddelingsopdracht voert de makelaar voor de afgesproken vergoeding (courtage) 
alle werkzaamheden uit die nodig zijn voor de opdracht, tenzij u met de makelaar andere 
afspraken heeft gemaakt. Onder de werkzaamheden valt in elk geval:  

 het beoordelen van de waarde van het pand of perceel;  

 onderzoek naar juridische, fiscale, bouwkundige en andere aspecten;  

 bezichtigingen verzorgen en begeleiden;  

 adviseren en onderhandelen; 

 adviseren over en opstellen van de koop- of huurovereenkomst;  

 begeleiden bij de afwikkeling.  
 Bij verkoop en verhuur komen hier in ieder geval de volgende werkzaamheden bij:  

 gegevens van het object invoeren op binnen de branche gebruikelijke websites; 

 advertenties opstellen en laten plaatsen; 

 promotionele activiteiten uitvoeren en promotiemateriaal verzorgen zoals een 
verkoopbrochure en een ‘Te koop’-bord. 

2. Heeft u de makelaar een deelopdracht gegeven, bijvoorbeeld alleen voor het 
onderhandelen? Dan voert hij de werkzaamheden uit zoals die in de opdracht zijn 
omschreven. 

 

Toebedeling woning (bijvoorbeeld bij echtscheiding) 

Artikel 14 lid 1 derde zin (‘Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan 

het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de onroerende zaak 

geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of derde en in 

verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.’) van de algemene 

voorwaarden vervalt.  

Daarvoor in de plaats geldt de volgende clausule: 

In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de eigenaren, 
de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt. De opdracht 
eindigt daardoor. Als is afgesproken dat de vergoeding (courtage) van de makelaar afhankelijk is 
van de verkoop van de woning, wordt de vergoeding berekend op basis van de waarde van de 



toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten 50% van het huis) een 
van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de vergoeding berekend over 
50% van de waarde van het huis. Dit principe geldt ook als de eigenaar een deel van het huis aan 
een derde schenkt. 

 

Overlijden 

Artikel 6 lid 1 sub e van de algemene voorwaarden vervalt. De volgende clausule geldt: 

1. Als u de enige opdrachtgever bent, eindigt de opdracht als u overlijdt, tenzij uw erfgenamen 
de opdracht willen handhaven.  

2. Zijn er meerdere opdrachtgevers, dan eindigt de opdracht als een van u overlijdt, tenzij de 
andere opdrachtgever de opdracht wil handhaven.  

3. Als de opdracht eindigt door overlijden van (een van) de opdrachtgever(s), is artikel 17 lid 2 
algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Teruggave opdracht 

Artikel 6 lid 4 algemene voorwaarden wordt aangevuld met de volgende clausule: 

U hoeft de makelaar geen vergoeding te betalen als hij de opdracht teruggeeft wegens ernstige 
verstoring van de relatie tussen de makelaar en u. Gemaakte kosten (voor zover afgesproken) 
moet u wel betalen, tenzij dit onredelijk is.  

 

Hinderen werk makelaar 

Het eerste aandachtsstreepje van artikel 14 lid 3 algemene voorwaarden vervalt. 

 

 

Plaats en datum:      Plaats en datum: 

 

____________________     ____________________ 

 

De opdrachtgever,      De makelaar, 

 

____________________     ____________________ 

 

  



Toelichting ‘reparatieformulier’ algemene voorwaarden 

NVM en VBO 

 

Wat? Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en makelaarsorganisatie VastgoedPRO hebben 

de voorwaarden voor makelaarsdiensten verbeterd.  

 

Waarom? Dat was nodig omdat de vorige voorwaarden waren verouderd. Het was onder meer niet 

duidelijk wat de makelaar precies voor u gaat doen en wat dat kost. We hebben de NVM en VBO 

gevraagd ook mee te doen met de nieuwe voorwaarden. Dat doen ze vooralsnog niet.  

 

Wat nu? Maakt u gebruik van een VBO- of NVM-makelaar en wilt u wél de verbeterde voorwaarden 

gebruiken? Print dan bovenstaand ‘reparatieformulier’ en vraag uw makelaar dat als ‘addendum’ voor 

akkoord te tekenen en toe te voegen op het moment dat u de opdracht ondertekent. Heeft u al een 

overeenkomst met uw makelaar gesloten, dan kunt u dit reparatieformulier ook als addendum aan uw 

overeenkomst toevoegen. Uw makelaar moet hiermee dan wel akkoord gaan. 

Het gaat om de volgende punten: 

1. Welke werkzaamheden 

In de algemene voorwaarden van NVM en VBO is niet goed verwoord welke werkzaamheden 

de makelaar voor u gaat uitvoeren. 

2. Toebedeling woning (bijvoorbeeld bij echtscheiding) 

Bij echtscheiding komt het regelmatig voor dat een van de partners in de te koop staande 

woning blijft wonen. De ene (ex-)partner neemt dan het aandeel van de ander over. Op grond 

van de algemene voorwaarden van NVM en VBO heeft de makelaar dan recht op de volledige 

courtage. Stel dat u beiden voor de helft eigenaar bent, dan is het reëler als de makelaar de 

helft van de eerder afgesproken vergoeding (courtage) krijgt. 

3. Overlijden 

Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen op grond van de NVM- en VBO-

voorwaarden niet kiezen of zij de overeenkomst beëindigen of voortzetten. De opdracht 

eindigt en de makelaar kan naast de gemaakte kosten een deel van de vergoeding (courtage) 

opeisen. Het is redelijker als de erfgenamen wel de keuze hebben tussen beëindigen of 

voortzetten, waarbij dan uitgangspunt is dat bij stopzetten alleen de gemaakte kosten 

verschuldigd zijn. 

4. Teruggave opdracht 

In de algemene voorwaarden van NVM en VBO zijn de gevolgen van teruggave van de 

opdracht door de makelaar wegens ernstige verstoring van de relatie tussen de makelaar en 

de consument niet geregeld. Het is beter als hier een duidelijke afspraak over gemaakt wordt.  

5. Hinderen werk makelaar  

Op grond van de algemene voorwaarden van NVM en VBO bent u de makelaar ook courtage 

verschuldigd als u een koopovereenkomst sluit nadat de opdracht aan de makelaar is 

beëindigd en u de activiteiten van de makelaar heeft belemmerd. Wij vinden deze bepaling 

niet consumentvriendelijk. 

 

Ook handig: u kunt voor het opstellen van een contract met de makelaar gebruik maken van onze 

model bemiddelingsopdracht verkoop of bemiddelingsopdracht aankoop. Verder kunt u uw makelaar 

vragen een overzicht in te vullen met de prijzen voor deeldiensten en kostenposten van derden. 

 

 

https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/huis-verkopen/model-verkoopopdracht-1-juni-2017.pdf?sfvrsn=0
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/kopen/model-aankoopopdracht-1-juni-2017.pdf?sfvrsn=0
https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/kopen/model-prijslijst-1-juni-2017.pdf?sfvrsn=0

